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Către Ministerul Justiţiei
Sediul: Bulevardul Libertăţii nr. 16, Sector 5 Bucureşti
Data: 17 noiembrie 2010

Domnule ministru al Justiţiei

Subsemnatul BOTA HORAŢIU-GHEORGHE, domiciliat în
Municipiul Sibiu, Strada Aleea Turnu Roşu, nr. 4, Ap. 31, Judeţul Sibiu, Cod
poştal 550361,

în temeiul Art. 75 alin. (1), (2), (3) şi (4) si Art. 84 alin. (3) din
ORDONANŢA GUVERNULUI nr. 26 din 30.01.2000 cu privire la ASOCIAŢII şi
FUNDAŢII, aprobată prin LEGEA nr. 246 din 2005, care dispune, citez:

˝Art. 75. - (1) REGISTRUL NAŢIONAL al persoanelor juridice fără scop
patrimonial este public.

(2) Ministerul Justiţiei este obligat să elibereze, pe cheltuiala persoanei
solicitante, copii certificate de pe înregistrările efectuate în REGISTRUL NAŢIONAL şi de pe
înscrisurile doveditoare.

(3) Înscrisurile prevăzute la alin. (2) pot fi cerute şi eliberate şi prin
corespondenţă.

(4) Datele din REGISTRUL NAŢIONAL pot fi redate şi arhivate şi sub formă de
înregistrări pe microfilme şi pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automată
a datelor.˝

urmare a faptului că am efectuat captura a site-ului Ministerului Justiţiei spre
a folosi ca probă legală şi a negăsirii postate pe site-ul Ministerului Justiţiei
(http://www.just.ro) la categoria REGISTRUL NAŢIONAL ONG, informaţii referitoare in
special la ASOCIAŢIILE PRIVATE:

a) Colegiul Consilierilor Juridici SIBIU,
b) Colegiul Consilierilor Juridici GALATI şi
c) Colegiul Consilierilor Juridici BUCUREŞTI,
aceste 3 (trei) ASOCIAŢII PRIVATE nefiind trecute pe site-ul Ministerului

Justiţiei în REGISTRUL NAŢIONAL în NICIUNA dintre categoriile:
=Indexul persoanelor juridice fără scop patrimonial – asociatii
=Indexul persoanelor juridice fără scop patrimonial – fundatii
=Indexul persoanelor juridice fără scop patrimonial – federatii
=Indexul persoanelor juridice fără scop patrimonial – uniuni
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=Indexul persoanelor juridice fără scop patrimonial – persoane juridice
straine

= Indexul persoanelor juridice fără scop patrimonial – neprecizate

prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberal
acces la informaţiile de interes public, pe care v-am înaintat-o la adresele de e-mail la
adresele:

legea554din2001@just.ro
catalina_stanescu@just.ro
relatiipublice@just.ro

prin care vă solicit să-mi comunicaţi pe ADRESA de DOMICILIU,
un răspuns legal care să conţină cele 2 (două) semnături dintre care una a
CONDUCĂTORULUI MINISTERULUI JUSTIŢIEI (conform Art. 13 din O.G. 27 din 2002)
care să conţină următoarele informaţii publice:

1. Atestarea scrisă că nicio instanţă judecătorească din Sibiu, Galaţi şi
Bucureşti NU au comunicat Ministerului Justiţiei conform Art. 74 alin. (1) din O.G. nr.
26/2000 copii de pe hotărâri judecătoreşti rămase irevocalbile, precum si de pe
înscrisurile doveditoare care să ateste constituirea ASOCIAŢIILOR:

a) Colegiul Consilierilor Juridici SIBIU,
b) Colegiul Consilierilor Juridici GALATI şi
c) Colegiul Consilierilor Juridici BUCUREŞTI.

2. Atestarea scrisă că pe site-ul Ministerului Justiţiei, la rubrica
REGISTRUL NAŢIONAL nu sunt trecute niciuna dintre cele 3 (trei) ASOCIATII PRIVATE.

3. În temeiul Art. 84 alin. (3) din O.G. nr. 26/2000, citez:

˝Art. 84 alin. (3) În vederea constituirii REGISTRULUI NAŢIONAL prevăzut la art.
73, în termenul menţionat la alin. (1), instanţele judecătoreşti sunt obligate să transmită
Ministerului Justiţiei copii de pe registrele asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi de pe
registrele uniunilor şi federaţiilor, aflate la grefa acestora.˝

vă solicit să-mi comunicaţi copii certificate legal după REGISTRELE
ASOCIAŢIILOR si FUNDAŢIILOR care conţin MENŢIUNI la ASOCIAŢIILE PRIVATE Colegiul
Consilierilor Juridici SIBIU, GALAŢI şi Bucureşti.

4. În situaţia în care la Ministerul Justiţiei există înregistrări efectuate în
REGISTRUL NAŢIONAL  şi ÎNSCRISURILE DOVEDITOARE şcare atestă constituirea celor 3
(trei) ASOCIAŢII PRIVATE,

solicit să-mi fie comunicate integral in copii certificate de secretarul
Ministerului Justiţiei, cu aratarea numelui, prenumelui şi funcţiei deţinute şi ştampilate legal
pe fiecare filă, pentru conformitate.

CONCRET la acest punct solicit, în ipoteza că ar exista, copii certificate după:
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a. cele 3 (trei) HOTĂRÂRI JUDECĂTORESTI IREVOCABILE prin care ar fi
fost înfiinţate cele 3 (trei) ASOCIAŢII PRIVATE ale CONSILIERILOR JURIDICI Sibiu, Galaţi şi
Bucureşti;

b. TOATE ÎNSCRISURILE DOVEDITOARE ce s-ar afla ipotetic în posesia
Ministerului Justiţiei şi pe baza cărora s-ar fi efectuat înscriere în REGISTRUL NAŢIONAL ţinut
la Ministerul Justiţiei..

c. Rog să-mi comunicaţi dacă aceste asociaţii private au STATUT de
UTILITATE PUBLICĂ sau NU;

Domnule Ministru al Justiţiei,
vă informez că în eventualitatea în care la Ministerul Justiţiei ar exista

informaţiile solicitate, MĂ OBLIG să achit taxele de copiere în măsura în care le veţi
solicita justificat.

Întrucât cele solicitate nu necesită verificări complexe şi fabricarea acum de
hotărâri judecătoreşti, Ministerul Justiţiei neprimind de la instanţe cele solicitate, rog să-mi
comunicaţi raspuns SEMNAT LEGAL pe ADRESA de DOMICILIU, prin POŞTA, în termenul
legal de cel mult 10 zile .

ANEXEZ copie de pe ADRESA ASOCIAŢIEI PRIVATE Colegiul Consilierilor
Juridici SIBIU nr. 738 din 12.11.2010, în care la Pct. 1 A ATESTAT că este ASOCIAŢIE de
DREPT PRIVATA constituită ÎN TEMEIUL O.G. nr. 26/2000, redau fidel:

17.11.2010 Cu stimă,
Bota Horaţiu Gheorghe


