
 

 
 
 1 

Domnule Preşedinte, 
 

 

Subsemnatul: Bădiţă Ion Sebastian  domiciliat în Rm. Vâlcea , str. Dacia nr.22 , bl. A3, sc. 
A, ap.1, CNP 1770903384194, tel. 0724933190  în nume propriu, în calitate de reclamant, 
înaintez prezenta  

 Cerere de chemare în judecată 

împotriva pârâtului:  
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (MECT), Str. Gen. 
Berthelot 28-30, Sector 1, 010174, Bucureşti, reprezentat prin ministru 
Cristian Adomniţei 

 

solicitându-vă ca după îndeplinirea procedurii legale de citare şi administrarea probatoriului 
necesar în cauză, prin sentinţa ce va fi pronunţată:  

1. Să constataţi încălcarea prevederilor Legii 544/2001 privind liberul acces la infor-
maţiile de interes public  

2. In baza art. 22 alin 2 din Legea 544/2001 să obligaţi pârâta sa-mi comunice în copie 
şi în forma completă, raportul de control întocmit de Departamentul de Control al 
Ministerului Educaţiei, Cercetării si Tineretului, în urma controlului efectuat la Univer-
sitatea Babeş Bolyai din Cluj Napoca, in perioada decembrie 2007-ianuarie 2008. 

3.1. În principal: în baza art. 22 alin 2 din legea 544/2001 să dispuneţi obligarea pârâtei 
la plata unor despăgubiri morale in cuantum de 5.000 RON ca urmare a afectării drep-
turilor prevăzute de legea 544/2001 

3.2. In subsidiar, să fie obligată pârâta sub sancţiunea prevăzută de art. 24 alin. 2 din 
Legea 554/2004, să afişeze in pagina principală, la loc vizibil, hotărârea judecătorească 
ce se va da pentru o perioada de 6 luni de la data rămânerii irevocabile a sentinţei 
judecătoreşti.  

Motive 

In fapt: 
 Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului este autoritatea administraţiei publice 
centrale de specialitate care, în conformitate cu prevederile legii, aplică politicile educaţionale 
ale Guvernului, elaborează si implementează strategii de dezvoltare si de asigurare a calităţii 
în domeniul învăţământului, educaţiei, cercetării si tineretului. Aceasta în virtutea 
dreptului cetăţenilor la liberul acces al informaţilor, trebuie sa prezinte si să pună la îndemână 
tuturor membrilor săi: studenţi, cadre didactice, dar şi societăţii civile, informaţiile de interes 
public ce reflecta modul de  funcţionare corectă a autorităţii publice. In conformitate cu 
prevederile art. 3, lit. e din HG 366/2007 privind organizarea si funcţionarea Ministerului 
Educaţiei, Cercetării si Tineretului, cu toate modificările şi completările ulterioare, MECT  
îndeplineşte funcţia de autoritate de stat, prin care asigură urmărirea si controlul respectării 
reglementărilor din domeniul său de activitate. Astfel activitatea de control, priveşte activităţile 
sau rezulta din activităţile unei autorităţi publice, în sensul prevăzut de art. 2 alin. 1, lit. b din 
Legea 544/2001. 
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 Obligaţia de a informa este consfinţită atât prin legi fundamentale cum sunt Constituţia 
României  si  Convenţia privind drepturile si libertăţile fundamentale ale omului (libertatea de 
a primi informaţii – art. 10 alin 1) cât şi prin legi speciale : Legea 544/2001, HG 123/2002, OG 
27/2002, precum si prin prevederi proprii ale autorităţii publice. 
 Prezentând un interes major „intr-o societate democratica”, autoritatea publică 
trebuie să se preocupe de transparenţa deplină a tuturor categoriilor de documente şi in-
formaţii ce rezultă din funcţionarea MECT, care se pot dovedi utile întregii comunităţi în di-
ferite etape ale activităţii sale. 

Cu aceste premise, ca membru al societăţii civile, membru fondator al Asociaţiei 
pentru Educaţie si Cercetare – EDU CER din Bucureşti, fiind interesat de modul în care au-
torităţile si instituţiile publice din domeniul învăţământului, educaţiei, cercetării si tineretului îşi 
desfăşoară activitatea, am formulat în data de 27.06.2008  o cerere de comunicare de 
informaţii de interes public adresata  Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, în care so-
licitam să-mi fie comunicat în copie şi în forma completă raportul de control întocmit de De-
partamentul de Control al Ministerului Educaţiei, Cercetării si Tineretului, în urma controlului 
efectuat la Universitatea Babeş Bolyai din Cluj Napoca, in perioada decembrie 2007-ianuarie 
2008. 
 Solicitarea a fost trimisă prin email la adresa  informare.publica@medu.edu.ro  şi 
aceasta a fost înregistrată de persoana desemnată (consilier Daniela Carasava) sub nr. 
81278/27.06.200, care m-a informat ca a trimis cererea mea la compartimentul specialitate 
din MECT, pentru a primi un răspuns în termenul legal. 
 Prin adresa nr. 81278/22.07.2008 sunt informat de şeful Departamentului de control 
al MECT (dl. Ispas Gabriel) ca documentul solicitat a fost trimis Senatului UBB, si „mă în-
drumă” să mă adresez instituţiei publice controlate în speţă Universităţii Babeş Bolyai din Cluj 
Napoca (!???).  
  Evident nemulţumit de răspunsul autorităţii publice, mă simt obligat să introduc în 
termenul legal prezenta acţiune in contencios administrativ, împotriva refuzului tardiv, explicit, 
neîntemeiat, arogant şi batjocoritor  al MECT la adresa unui cetăţean.  
  
I. In ceea ce priveşte primele două capete de cerere, consider ca atât prin formularea cererii 
de comunicare a informaţilor de interes public, am arătat motivele în fapt şi în drept pentru 
care mă consider îndreptăţit să primesc aceste informaţii. Pârâta nu a respins in termenul 
prevăzut de art. 7 alin. 2 din Legea 544/2001 (5 zile) solicitările reclamantului, recunoscând 
implicit că acestea fac obiectul Legii 544/2001 si se înscriu in definiţia data de art. 2 alin. 1, lit. 
b din Legea 544/2001. 
 Expunerea detaliată, complexă a acestor motive, pentru care reclamantul se 
consideră îndreptăţit să primească aceste informaţii, s-a făcut în ideea ca pârâta să-mi 
comunice cât mai urgent aceste informaţii. 

Toate aceste cereri se circumscriu contextului Legii 544/2001 fiind informaţii ce 
privesc: 

“activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, 
indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei;”  (art.2 
alin 1, lit. b), 

 iar in conformitate cu principiul transparentei enunţat în HG 123/2002 (art. 2 alin 1 lit. a)  

“autorităţile si instituţiile publice au obligaţia sa îşi desfăşoare activitatea într-o 
manieră deschisă faţă de public, în care accesul liber si neîngrădit la informaţiile 
de interes public să constituie regula, iar limitarea accesului la informaţie să 
constituie excepţia, în condiţiile legii;”.  
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Totodată legiuitorul a prevăzut la art. 12 din lege care sunt excepţiile prevăzute de 
la lege, iar informaţiile cerute pârâtei nu pot fi încadrate in nici unul din cazurile limitativ 
prevăzute de Legea 544/2001.  

Mai mult, având în vedere ca prin acest document se reţine în principal încălcarea 
legislaţiei de către instituţia publică controlată, devin astfel aplicabile prevederile art. 13 
din Legea 544/2001 
II. In privinţa celui de-al treilea capăt de cerere prin care solicit instanţei ca prin hotărârea 
ce se va lua să se dispună obligarea pârâtei la plata despăgubiri morale în cuantumul de 
5.000 RON consider ca acestea sunt justificate, având in vedere dispoziţiile art. 22 alin. 
2 din Legea 544/2001 si art. 998-999 Cod Civil, pe baza următoarelor aspecte, astfel: 

1. Comunicarea unui răspuns tardiv la solicitarea subsemnatului. In confor-
mitate cu prevederile art. 7 din Legea 544/2001, pârâta avea obligaţia de a răspunde 
pozitiv in termenul de 10 zile sau de a solicita prelungirea acestui termen cu încă 20 zile. 
Cum răspunsul pârâtei a venit după expirarea celor 10 zile, aceasta nesolicitând pre-
lungirea termenului de răspuns, acesta este tardiv. Mai mult având in vedere că s-a 
refuzat comunicarea informaţiilor de interes public, răspunsul trebuia formulat in termenul 
de 5 zile (art. 7 alin. 2)  si nu în 25 zile cum s-a procedat.   

2.  Comunicarea unui răspuns în batjocură, fără nici un temei legal. Urmează 
să observaţi, cum o autoritate publică de control al statului îşi permite să trimită 
cetăţeanul să se informeze de la persoana controlată, deşi aceasta este emitentul si 
deţinătoarea informaţiei cerute. In conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1, lit. b din  
Legea 544/2001, prin informaţie de interes public se înţelege „informaţiile ce privesc 
activităţile sau rezulta din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice”, ori 
pârâta mă trimite să solicit Universităţii Babeş Bolyai din Cluj Napoca un document ce 
rezultă din activitatea curenta a „Departamentului de control al MECT”. 

3. Adoptarea unei atitudini de îngrădire a unor drepturi cetăţeneşti.  Este 
evident că necomunicarea in termen a informaţiei solicitate provocă daune, încălcân-
du-se legea. Astfel prin jurisprudenţa constantă a Curţii Europene a Drepturilor Omului, 
aceasta s-a pronunţat în sensul că încălcarea legii şi a drepturilor unei persoane, fizice 
sau juridice, sau a legii, produce, în mod natural, şi prejudicii morale, care nu trebuie 
dovedite, fiind prezumate (prezumţiile constituie dovezi si potrivit dreptului intern – art. 
1170 din Codul Civil).  

 Apoi, în conformitate cu principiul celerităţii tragerii la răspundere - persoanele ce 
se fac vinovate de săvârşirea unor fapte civile ilicite trebuie să li se aplice sancţiunile 
si masurile reparatorii cât mai rapid posibil după săvârşirea faptelor. Trecerea unui timp 
mai lung, neaplicarea unei sancţiuni sau unei masuri reparatorii poate duce la 
neîncredere în aplicarea legii, recidivă, prescripţia faptelor. Sub aspectul obligării pârâtei 
la plata sumei solicitate consider ca  sunt îndeplinite elementele şi condiţiile răspunderii 
juridice pentru fapta ilicită comisă: existenţa subiectului răspunderii juridice; existenţa 
unei conduite ilicite a subiectului; existenţa vinovăţiei; existenţa unei legături de 
cauzalitate între fapta ilicită şi rezultatul socialmente dăunător.   

Faţă de cele de mai sus, consider că obligarea pârâtei la plata sumei  de 5000 
RON, cu titlu de despăgubiri morale este suficientă ca măsură reparatorie pentru prejudi-
ciului cauzat prin comportamentul pârâtei de desconsiderare a cererilor îndreptăţite ale 
cetăţenilor, prin vătămarea dreptului la informare şi prin modalitatea de formulare în 
batjocură a răspunsului la cererea formulată.  
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In conformitate cu dispoziţiile art. 22 alin. 2 din legea 544/2001, principala san-
cţiune, prevăzuta de lege, pentru autoritatea publică  pârâtă,  atunci când pârâta a  încăl-
cat legea 544 / 2001, îl constituie despăgubirile morale şi/sau patrimoniale.   

In subsidiar, reclamantul solicita, cu titlu de sancţiune obligarea pârâtei sa afişeze 
pe pagina principala (http://www.edu.ro/indexx.html), la loc vizibil, hotărârile judecătoreşti 
ce se vor pronunţa în prezenta cauză, pentru o perioada de 6 luni.  

 
 
In probaţiune: Proba cu înscrisuri  
 
In baza art. 22 alin. 5, din Legea 544/2001, acţiunea este scutită de taxele judiciare de timbru. 
 
In drept: Legea 544/2001, HG 123/2002, Legea 554/2004, Legea 128/1997, Codul de 
Procedura Civila, art. 998-999 Cod Civil, art. 31 din Constituţie,  
 
În acord cu dispoziţiile art. 242 alin. 2 din Codul de Procedură Civila solicit judecarea 
cauzei chiar şi în lipsă. 
 
Rm. Vâlcea, 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ec. Bădiţă Ion Sebastian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domnului Preşedinte  
    al Tribunalului Vâlcea - Secţia de contencios administrativ 


