MODALITĂŢILE DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITĂŢII SAU A INSTITUŢIEI PUBLICE
ÎN SITUAŢIA ÎN CARE PERSOANA SE CONSIDER{ VĂTĂMATĂ ÎN PRIVINŢA DREPTULUI DE
ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE

În conformitate cu prevederile art. 21 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de
interes public, cu modificările şi completările ulterioare :
- împotriva refuzului explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice
pentru aplicarea prevederilor prezentei legi se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al
instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată.
- dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul se transmite
persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informa ţiile de interes
public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr. 544/2001:
- în cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege,
aceasta poate face plângere la sec ţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială
domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori instituţiei publice. Plângerea se face în
termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 („Autorităţile şi instituţiile publice au
obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz,
în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul
lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării”).
- Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public
solicitate.
- Hotărârea tribunalului este supusă recursului
- Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.
- Atât plângerea, cât şi apelul se judecă în instanţă în procedură de urgenţă şi sunt scutite de taxe de
timbru.
Informaţiile pot fi consultate la sediul instituţiei sau accesate pe pagina web a Institutului de
Psihiatrie „Socola” Iaşi, la adresa www.socola.eu.

