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Nr.19643/2407/A/2004 din RN al ONG-urilor al Min. Justiţiei

Subscrisa
Asociaţia Grupul pentru Reformă şi Alternativă Universitară GRAUR, cu sediul în jud.Cluj,
400424 Cluj-Napoca / str.Dostoievski nr.26, care fiinţează prin decizia încheierii de şedinţă
nr.10862/22 sept 2004 a Judecătoriei Cluj Napoca, înregistrată la numărul de ordine 19643 şi
nr.2407/A/2004 în Registrul Naţional al Organizaţiilor non-guvernamentale a Ministerului Justiţiei
al României, reprezentată prin preşedintele său, în calitate de reclamant, înaintăm prezenta
Cerere de chemare în judecată
împotriva pârâtului Ministerul Educaţiei Naţionale cu sediul în 010168 Bucureşti 1 / str. Gen.
Berthelot 28-30, solicitându-vă ca după îndeplinirea procedurii legale de citare şi administrarea
probatoriului necesar în cauză, prin sentinţa ce va fi pronunţată să admiteţi cererea noastră şi în
consecinţă:
1. să fi obligată pârâta la comunicarea tuturor documentele de interes public în forma şi volumul
solicitat.
2. să fie pârâta la plata tuturor cheltuielilor de judecată.
Motive
Motivele de fapt:

Fondata in 2004 la Cluj Napoca.

A. Calitatea reclamantei: Reclamanta este o organizaţie non-guvernamentală înfiinţată în 2004,
cu largă notorietate în lumea academică şi societate prin eforturile sale de respectare a integrităţii în viaţa academică. Este suficient să se precizeze că Asociaţia GRAUR este cea care a
iniţiat în 2012 şi conduce Indexul Operelor Plagiate în România de la adresa www.plagiate.ro cu
un număr de mai bine de 112,000 de vizitatori.
B. Instituţia: Invederăm instanţei că Ministerul Educaţiei Naţionale are statut de instituţie
publică cu finanţare publică şi prin aceasta este obligată să pună la dispoziţia oricărei persoane
interesate informaţia de interes public, mai ales aceea informaţie care se referă la modul de
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cheltuire a banului public.
C. Acţiunea reclamantei. In urma unei sesizări, am dobândit o serie de informaţii care ne-au
permis să constatăm că există proiecte cu finanţare publică românească şi de la Banca
Mondială sub egida Ministerului Educaţiei prin care s-au finanţat lucrări dovedite ulterior ca fiind
plagiate.

In aceste circumstanţe am găsit că este firesc să solicităm Ministerului Educaţiei informaţiile care să confirme cele semnalate.
Am înaintat, pe cale poştală, instituţiei memoriul cu nr.17120/10.04.2017 prin care am
solicitat informaţia relevantă pentru verificarea pe care ne-am propus-o.
La solicitarea noastră, instituţia nu a dat niciodată, nici un fel de răspuns.
D. Raţiunea cererii de chemare în judecată: Asociaţia GRAUR consideră că a solicitat în
mod corect şi legal informaţia având în vedere că:
a) cererea este adresată Ministerului Educaţiei Naţionale, prin definiţie o instituţie publică;
b) cererea asociaţiei reclamante priveşte aspecte care sunt în responsabilitatea nemijlocită a
Ministerului Educaţiei Naţionale.
In acest fel, instituţia pârâtă nu are nici un temei raţional sau legal pe baza căruia să
refuze sau să nu răspundă solicitării noastre.
Reclamanta consideră în continuare că este îndreptăţită la primirea unei soluţii conforme
solicitării sale pentru a-şi putea realiza obiectivele statutare respectiv monitorizarea modului în
care se derulează activitatea instituţiei universitare şi a modului în care este cheltuit banul public.
In condiţiile în care în interiorul termenului legal, instituţia pârâtă nu şi-a îndeplinit obligaţiile
legale în sensul punerii la dispoziţie a informaţiei de interes public aşa cum a fost solicitată,
asociaţia GRAUR se consideră îndreptăţită la depunerea acestei cereri de chemare în judecată.
Solicităm judecarea, chiar şi în lipsă, în acord cu prevederile art.242 C.p.c.
Temei de drept: Invocăm dispoziţiile Legii nr.544/2001 (privind liberul acces la informaţiile de
interes public).
Probe: copiile documentelor la care se face referire în petit.
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