
 
 

CĂTRE 

TRIBUNALUL BUCUREȘTI 

- Secţia de Contencios Administrativ - 

 
 Subscrisa Asociația SALVAȚI STEAUA, persoană juridică română 

constituită fără scop patrimonial, cu sediul în București, str. Magnoliei, nr. 

101, ap. 8, sector 2, înregistrată în Registrul asociațiilor și fundațiilor sub 

nr. 35/25.06.2020, având CIF 42727017, reprezentată de Boglea Virgil 

Bogdan, în calitate de Președinte, în virtutea prevederilor art. 6, 7 și 22 din 

Legea nr. 544/2001, formulăm prezenta 

 

PLÂNGERE 
ÎMPOTRIVA RĂSPUNSULUI CLUBULUI SPORTIV AL 

ARMATEI „STEAUA” 

 

Prin care solicităm, în mod respectuos, Onoratei Instanțe ca prin 

hotărârea ce o va pronunța să: 

 constate vătămarea drepturilor subscrisei prin răspunsul emis de 

către intimat; 

 constate caracterul public al informațiilor solicitate; 

 oblige intimatul la furnizarea informațiilor de interes public solicitate. 



 
 

În vederea susținerii prezentului demers procesual, înțelegem să ne 

prevalăm de următoarele: 

 

CONSIDERENTE 

 

 În fapt, la data de 16.07.2020 subscrisa s-a adresat Clubului Sportiv 

al Armatei „Steaua” printr-o solicitare întemeiată pe dispozițiile art. 6 și 7 

din Legea nr. 544/2001, având ca obiect comunicarea de către intimat a 

informațiilor de interes public constând în: 

1. Modalitatea prin care Asociația Centrală a Armatei (ASCA sau AS 

Armata), a dobândit personalitate juridică în anul 1947, ca 

urmare a „Ordinului de Înființare al Clubului Armatei Române” 

emis de Generalul Mihail Lascăr. 

2. Dacă Asociația Sportivă Centrală a Armatei (înființată în 7 iunie 

1947), Clubul Sportiv Central al Armatei (1948), Casa Centrală a 

Armatei (1950) și Clubul Sportiv al Armatei „Steaua” (1961) sunt 

denumiri diferite ale aceleiași persoane juridice? În caz afirmativ, 

vă rugăm să ne comunicați deciziile/ordinele/actele juridice 

prin care s-a schimbat denumirea acestei persoane 

juridice în anii 1948, 1950 și 1961. În caz negativ, vă rugăm să 

ne comunicați dacă una dintre denumirile enumerate supra 

aparține unei persoane juridice noi și actul de înființare 

a acesteia, alături de deciziile/ordinele/actele juridice prin care 



 
 

s-a decis continuarea activității sportive de către noua persoană 

juridică. 

3. Decizia/ordinul/actul juridic prin care, în aprilie 1998, secția 

de fotbal a Clubului Sportiv al Armatei, precum și continuitatea 

sportivă și tradițiile glorioase ale acestei secții au fost transferate 

către Asociația Fotbal Club Steaua București. 

4. Regulamentele de organizare a Clubului Sportiv al 

Armatei din aprilie 1998 până în prezent. 

5. Decizia de „înființare a unei secții de fotbal” edictată/emisă 

de Clubul Sportiv al Armatei, potrivit Monitorului Oficial nr. 533 

din 21 aprilie 2017, precum și actele juridice care au fundamentat 

și au creat condițiile specifice propice ale acestui demers de 

înființare a unei secții de fotbal.  

  

 Așa fiind, la data de 17.07.2020 intimatul a confirmat primirea 

cererii subscrisei, înregistrând-o sub nr. RP-476/17.07.2020. 

 Deși textele normative incidente în materia obligativității 

comunicării informațiilor de interes public impun instituției publice să 

emită un răspuns în termen de 10 zile, prin care să clarifice conținutul 

informațiilor solicitate ori să ateste că informațiile solicitate nu pot fi 

comunicate în acest termen scurt, Clubul Sportiv al Armatei nu ne-a 

comunicat nici informațiile, dar nici nu s-a prevalat de posibilitatea 



 
 
prorogării acestui termen până la cel stabilit de art. 7 alin. (1) ultima teză 

din Legea nr. 544/2001, și anume de 30 de zile. 

 Ca atare, singurul răspuns comunicat de intimat poartă data de 

12.08.2020, prin care acesta învedera că „Din punct de vedere al 

clasificării informațiilor publice, informațiile solicitate de către 

dumneavoastră nu au valoarea informațiilor de natură publică deoarece 

ele nu se încadrează în prevederile Legii 544/2001 ca fiind de natură 

publică.” 

 Astfel, îndeplinind procedura stipulată în prevederile art. 6 și 7 din 

actul normativ invocat și constatând ca fiind întrunite cerințele privitoare 

la informațiile care pot fi accesate în baza dreptului de a cunoaște 

informații de interes public, subscrisa a așteptat un răspuns edificator la 

întrebările formulate prin cererea din 16.07.2020. Fiind în postura de a 

constata refuzul intimatului de a da curs solicitării legale a subscrisei, 

înțelegem să supunem atenției Onoratei Instanțe argumentația juridică ce 

conduce la concluzia că refuzul expres al Clubului Sportiv al Armatei 

încalcă de manieră vădită și gravă liberul acces la informațiile cu caracter 

public. 

 Pe cale de consecință, învederăm că în conformitate cu prev. art. 2 

din Legea nr. 544/2001, prin autoritate sau instituţie publică se înţelege 

orice autoritate ori instituţie publică ce utilizează sau administrează 

resurse financiare publice, orice regie autonomă, societate reglementată 

de Legea societăţilor nr. 31 /1990, republicată, cu modificările şi 



 
 
completările ulterioare, aflată sub autoritatea sau, după caz, în 

coordonarea ori în subordinea unei autorităţi publice centrale sau locale şi 

la care statul român sau, după caz, o unitate administrativ-teritorială este 

acţionar unic ori majoritar, precum şi orice operator sau operator regional, 

astfel cum aceştia sunt definiţi în Legea serviciilor comunitare de utilităţi 

publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. De asemenea, se supun prevederilor prezentei legi partidele 

politice, federaţiile sportive şi organizaţiile neguvernamentale de utilitate 

publică, care beneficiază de finanţare din bani publici. Mai mult decât atât, 

în înțelesul actului normativ invocat, prin informaţie de interes 

public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau 

rezulta din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii 

publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de 

exprimare a informaţiei. Distincția dintre acest tip de informație și 

informațiile cu privire la datele personale vizează împrejurarea că acestea 

din urmă privesc o persoana fizică identificată sau identificabilă. 

 Plecând de la aceste premise, instituite cu caracter obligatoriu de 

legiuitorul român, apelăm la metodele clasice de interpretare a normelor 

juridice și dând curs interpretărilor sistemice și teleologice putem 

conchide că orice informație care se circumscrie activității uneia dintre 

instituțiile publice din România, indiferent de suportul ori de forma sau 

de modul de exprimare a informației, este supusă comunicării 



 
 
persoanelor interesate în ipoteza formulării demersurilor expres 

prevăzute de Legea nr. 544/2001. 

 Prin urmare, refuzul de a furniza orice informație de natura celor 

arătate supra se califică din perspectivă legală într-o încălcare/nesocotire 

gravă și vădită a drepturilor oricărei persoane fizice sau juridice de a 

accesa informații care interesează societatea în ansamblul său. 

 Natura de interes public a informațiilor solicitate de subscrisa poate 

fi verificată în mod facil apelând la compararea înțelesului acestui tip de 

informații cu cele solicitate prin cererea formulată în 16.07.2020. 

 Astfel, modalitatea prin care Clubul Sportiv al Armatei române, ca 

instituție și, chiar, autoritate publică, a luat ființă, a continuat, s-a divizat 

și s-a organizat, folosindu-se, în principal, de fonduri pecuniare alocate 

din bugetul de stat, constituie veritabile exemple ale tiparului 

informațiilor de interes public. O concluzie contrară acestei interpretări 

este de natură să sfideze logica juridică instituită de Legea nr. 544/2001 

și, în plus, să încalce drepturile oricărei persoane de a beneficia de acces la 

aceste date.  

 În concluzie, ținând seama de considerentele expuse, manifestăm 

respectuoasa rugăminte de a constata legalitatea demersului subscrisei, de 

a constata caracterul public al informațiilor solicitate de subscrisa și de a 

obliga intimatul la furnizarea informațiilor de interes public. 

 

 În drept, ne prevalăm de disp. art. 6, 7 și 22 din Legea nr. 544/2001. 



 
 
 În materie probatorie, înțelegem să solicităm administrarea 

probei cu înscrisuri doveditoare și orice alt mijloc de probă a cărui 

necesitate ar reieși din cercetarea judecătorească. 

 

 

 

 

 

 

  

Vă mulțumim! 

 

Cu deferență și afabilitate, 

ASOCIAȚIA SALVAȚI STEAUA 

Prin Președinte 


