DOMNULE PREȘEDINTE,
Alexandru Vîlvoi, cu domiciliul în București, .....
Cheamă în judecată
Direcția Rutieră, cu sediul în București , Sector 5, Bd. George Coșbuc nr.83-85
Pentru ca prin Hotărârea ce se va pronunța să se dispună:
obligarea Pârâtului să comunice în scris informațiile de interes public pe care
le-am solicitat prin cererea trimisă în format electronic în data de 05.06.2015
și confirmată ca fiind primită în data de 09.06.2015 la ora 1309;
- fixarea unui termen în care să fie comunicate în scris aceste informații;
- fixarea unei penalități de întârziere în cuantum de 100 lei/zi până la
îndeplinirea efectivă a obligației;
- obligarea Pârâtului la plata de daune morale în cuantum de 10.000 lei
-

De asemenea, solicit obligarea Pârâtului la plata tuturor cheltuielilor de judecată.
MOTIVELE ACȚIUNII SUNT URMĂTOARELE:
Prin cererea trimisă în format electronic în data de 05.06.2015 și confirmată ca
fiind primită în data de 09.06.2015 la ora 1309 am adresat Pârâtului o cerere de
informații, în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de
interes public, și anume:
- ce măsuri/ sancțiuni disciplinare (față de cine și în ce au constat/vor consta) și la ce data

au fost/vor fi luate/aplicate de către dumneavoastră sau de către șefii direcți ai agenților
de la Serviciul Rutier Ilfov care în cursul anului 2015 nu au aplicat măsurile legale
de la Art.105 pct.1, 2 și 4 din OUG 195/2002 (nesemnalizarea sau semnalizarea
necorespunzătoare ori lipsa mijloacelor de semnalizare rutieră pe sectorul de drum public
cuprins între ieșirea din Comuna Berceni și intersecția cu Drumul Național - Centura
București) deși s-au aflat în timpul orelor de serviciu pe acest sector de drum public și
erau obligați conform OUG 195/2002, Capitolul I. Dispoziții generale, Art.2,
coroborat cu Legea 218/2002 Capitolul III. Atribuțiile Poliției Române, Art.26 pct.1
alin. 1, 2, 10 , 18 și Art.39 și cu Dispoziția IGPR nr.36/2010 Capitolul III. Dispoziții
finale, Art.45 să aplice măsurile legale de la Art.105 pct.1, 2 și 4 din OUG 195/2002.

Neprimind răspuns la informațiile solicitate în termenul legal de 10 zile de la data
confirmării/înregistrării de primire, în data de 25.06.2015 am trimis în format
online (cod confirmare: hpe85042) o Reclamație administrativă la Direcția Rutieră.
Nici după acest demers nu am primit răspuns la informațiile solicitate prin cererea
trimisă în format electronic în data de 05.06.2015 și confirmată ca fiind primită în
data de 09.06.2015 la ora 1309.
Informațiile pe care le-am solicitat sunt de interes public, în raport cu dispozițiile
art. 2 din nr. Legea 544/2001, în care este definită noțiunea de informație de interes
public, ele fiind informații despre sancțiuni disciplinare aplicate sau nu, unor
funcționari publici care prin neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu au pus în
pericol viața și integritatea corporală a participanților la trafic.
Refuzul Pârâtului de a răspunde la informațiile solicitate este în mod vădit ilegal,
în raport cu art.7 din Legea nr. 544/2001.
De asemenea, prin ignorarea solicitării mele, Pârâtul mi-a produs prejudicii morale
prin vătămarea unui interes personal nepatrimonial și m-a determinat să nu mai am
încredere că Direcția Rutieră este capabilă să-și îndeplinească atribuțiile, adică să
înlăture situaţiile periculoase pentru fluenţa şi siguranţa circulaţiei și care pun în
pericol viața și integritatea corporală a participanților la trafic, printre care mă
număr și eu și familia mea și oricare alt cetățean al României.
Pentru susținerea acțiunii, anexez, în copie:
- cererea trimisă în format electronic în data de 05.06.2015 și confirmată ca
fiind primită în data de 09.06.2015 la ora 1309;
- capturi ecran e-mail care dovedesc transmiterea cererii, rugamințile repetate
de a mi se confirma primirea cererii și confirmarea de primire;
- reclamația administrativă trimisă online la data de 25.06.2015
În drept, îmi întemeiez acțiunea pe dispozițiile art.22 din Legea nr. 544/2001, art.
8 și art. 18 din Legea nr. 554/2004.
Depun prezenta acțiune și anexele în două exemplare.
Alexandru VÎLVOI

01.06.2015

