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Către AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII 
DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
Sediul: Strada OLARI nr. 32, Sector 2,  Bucureşti 
Data: 17 noiembrie 2010 
 

 

 

 

Domnule PRESEDINTE 

al AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR 
CU CARACTER PERSONAL 

 

 

 

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

 în temeiul LEGII 544/2001 privind LIBERUL ACCES la 
INFORMATIILE de INTERES PUBLIC,  

 urmare a faptului că din PROCESUL VERBAL din 20.02.2010 
al Uniunii Colegiilor Consilierilor Juridici din România, descărcat de la 
adresa de internet http://www.ccjalba.ro/pdf/pv_ccjr.pdf şi anexat 
prezentei petiţii, se constată clar că niciun Colegiu al Consilierilor Juridici 
din România NU A facut demersuri pentru a fi autorizaţi ca OPERATORI de 
DATE cu CARACTER PERSONAL, 

redau in extras, 
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v-am transmis pe ADRESA de e-mail anspdcp@dataprotection.ro  

prezenta petiţie conform Legii 544/2001, 

prin care vă rog să-mi comunicaţi în scris, pe adresa de domiciliu 
următoarele informaţii: 
 
 

1. Dacă ASOCIAŢIILE PRIVATE: 
a) Colegiul Consilierilor Juridici SIBIU,  
b) Colegiul Consilierilor Juridici GALATI şi 
c) Colegiul Consilierilor Juridici BUCUREŞTI, 

ulterior datei întocmirii Procesului Verbal din 20.02.2010 incheiat de 
U.C.C.J.R şi semnat de PRESEDINTII de ASOCIATII, au solicitat 
AUTORIZAREA şi dacă au obţinut de la AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE 
SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, 
AUTORIZARE de funcţionare ca OPERATOR de DATE cu CARACTER 
PERSONAL. 

2. Să-mi comunicaţi dacă în conformitate cu actele normative în 
vigoare (Legea nr. 677 din 21.11.2001 pentru protecţia persoanelor cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a 
acestor date, ORDINUL  nr. 52 din 18.04.2002 emis de Avocatul 
Poporului, privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate a 
prelucrărilor de date cu caracter personal şi în conformitate cu actele 
administrative obligatorii a fi respectate, emise de către Autoritatea 
Naţională De Supraveghere A Prelucrării Datelor Cu Caracter Personal, 

ASOCIATIILE PRIVATE au dreptul DE A STOCA DATE 
PERSONALE, MAI ÎNAINTE: 

=de A SOLICITA şi 
=de A OBŢINE LEGAL, 

STATUTUL DE OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL , 
în condiţiile în care cele 3 (trei) ASOCIATII PRIVATE care mă intereseaza în 
mod deosebit. potrivit legii de funcţionare a Autorităţii Naţionale de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), erau şi 
sunt obligate  să “se notifice”, adică să completeze un FORMULAR-TIP pe 
care să-l fi înaintatat Autorităţii Naţionale De Supraveghere a Prelucrării 
Datelor Cu Caracter Personal.  
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3. Să-mi comunicaţi dacă v-aţi SESIZAT din OFICIU cu privire la 
ilegalitatea constând în OMISIUNEA în special a acestor 3 ASOCIATII 
PRIVATE de a NOTIFICA conform Art. 22 din LEGEA nr. 677 din 2001, având 
în vederea că ˝scopul˝ constituirii acestora nu il constituie INFORMAREA 
PUBLICULUI, ascânzând publicului orice informaţie necesară la umbra 
ASOCIATIEI private, fapt dovedit irefutabil cu CEREREA subsemnatului şi 
ADRESA nr. 738 din 12.11.2010 emisa de Asociatia Privata a Consilierilor 
Juridici Sibiu.  

4. În ipoteza ˝ipotetică˝ în care între timp cele 3 ASOCIATII 
PRIVATE ale Colegiilor Consilierilor Juridice ar fi efectuat NOTIFICAREA 
ANSPDCP, solicit să-mi comunicaţi NR. DE INREGISTRARE (cu DATA) atribuit 
conform Art. 24 alin. (2) din Legea 677 din 2001; 

5. În baza Art. 24 alin. (5) din Legea 677/2001 citez:  

˝ Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal este 
deschis spre consultare publicului.˝ 

  în ipoteza în care între timp cele 3 ASOCIAŢII PRIVATEar fi 
obţinut calitatea de OPERATOR de DATE cu caracter personal, vă solicit să-
mi comunicaţi COPII CERTIFICATE LEGAL, cu numele, prenumele şi funcţia 
celui care certifica precum si STAMPILA instituţiei pe fiecare filă, care să 
atesta data autorizării pentru fiecare dintre cele 3 ASOCIAŢII PRIVATE să 
STOCHEZE si să prelucreze DATE cu CARACTER PERSONAL. 
   
  6. Solicit să-mi comunicaţi cu serie, nr., data si cuantum câte AMENZI a 
aplicat instituţia dumneavoastră celor 3 ASOCIAŢII PRIVATE a Consilierilor Juridici SIBIU, 
Galaţi şi Bucureşti, având în vedere în primul rând dispoziţiile Art. 32 din LEGEA 677 din 
2001, în al doilea rând având in vedere ca au efectuat o STACARE ILEGALA de DATE 
PERSONALE şi evident o prelucrare ILEGALĂ şi în al treilea rând, din PROCESUL VERBAL 
din 20.02.2010 încheiat la Cluj Napoca, constatându-se că este recunoscuta 
ILEGALITATEA constând in NEAUTORIZAREA ca OPERATORI de DATE cu CARACTER 
PERSONAL. 
 
  Vă învederez că un răspuns incomplet prin OMISIUNI sau fără temei in lege 
atrage cercetarea si răspunderea penală pentru FALS in INSCRISURI OFICIALE. 

 Vă solicit să-mi comunicaţi pe ADRESA de DOMICILIU, un 
răspuns legal care să conţină cele 2 (două) semnături dintre care una a 
CONDUCĂTORULUI Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Personal , conform Art. 13 din O.G. 27 din 2002. 
 

MĂ OBLIG să achit taxele de copiere în măsura în care le veţi solicita 
justificat. 
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Întrucât cele solicitate nu necesită verificări complexe, 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 următoarele: 
 
1) CERERE din 25.10.2010 adresata Colegiului Consilierilor 

Juridici Sibiu; 
2) ADRESA nr. 738 din 12.11.2010 emisa de Asociatia Privata a 

Consilierilor Juridici Sibiu. 
3)  PROCESUL VERBAL din 20.02.2010 al Uniunii Colegiilor 

Consilierilor Juridici din România, descărcat de la adresa de internet 
http://www.ccjalba.ro/pdf/pv_ccjr.pdf                       

                    
 

  17.11.2010      Cu stimă, 
        Bota Horaţiu Gheorghe 
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Către Colegiul Consilierilor Juridici SIBIU 
Sediul: Municipiul Sibiu, str. Onisifor Ghibu. nr. 1, apt. 7, cod postal 550020 
Data 25.10.2010 

 

Domnule DECAN 

 
Subsemnatul BOTA  HORAŢIU-GHEORGHE, domiciliat în 

Municipiul SIBIU, Strada Aleea TURNU ROŞU nr. 4, Ap. 31, Judeţul SIBIU, Cod 
poştal 550361,  

prin prezenta formulez cerere conform Legii nr. 544/2001 
privind LIBERUL ACCES la informaţiile de interes public. 

Doresc  ca  în  în  termenul  legal  să‐mi  comunicaţi  următoarele 

INFORMATII PUBLICE constand in : 

1. Solicit să-mi comunicati DATA EXACTĂ a înscrierii pe 
TABLOUL consilierilor juridici Sibiu a domnului Codreanu Petre Gheorghe, de 
profesie OFITER SPECIALIST I de politie în cadrul I.P.J. Sibiu la data inregistrării, 
având C.U.I. 32 D - 0232 pe TABLOUL CONSILIERILOR JURIDICI SIBIU; 

2. Solicit să-mi indicaţi prin denumire, dată, numar si 
emitent actul administrativ prin care Codreanu Petre Gheorghe a fost primit 
în profesia publică generală de Consilier Juridic şi înscris pe TABLOU; 

3. Solicit să-mi indicaţi prin denumire, dată, numar si emitent 
toate actele administrative si înscrisurile pe baza cărora Colegiul Consilerilor 
Juridici Sibiu a realizat înscrierea pe TABLOU la pozitia 32 D – 0232, a ofiterului 
specialist I de politie Codreanu Petre Gheorghe, cu drept de exercitare a 
profesiei publice generale de CONSILIER JURIDIC. 

4. Solicit să-mi comunicati daca numitul Codreanu Petre 
Gheorghe identificat pe TABLOU sub nr. 32 D – 0232 figureaza in evidentele 
dumneavoastră ca numit in functia publică generală de consilier juridic sau 
dacă acesta figurează ca fiind consilier juridic pe baza unui contract individual 
de muncă şi rog să-mi comunicaţi la ce institutie publică acesta exercită 
profesia de consilier juridic. 

5. Solicit să-mi comunicaţi denumirea legala a functiei detinute 
de numitul Codreanu Petre Gheorghe la momentul solicitării primirii şi înscrierii 
pe TABLOU in profesia de consilier juridic. 

6. Avand în vedere modelul împuternicirilor de reprezentare 
conform ANEXEI 3 din STATUTUL profesiei de consilier juridic, rog să-mi 
comunicaţi dacă este legală participarea unui consilier juridic in proces pe bază 
de ˝DELEGAŢIE˝ fără semnătura si ştampila Colegiului Consilerilor Juridici. 

7. Rog să-mi comunicaţi dacă în opinia distinsei conduceri a 
Colegiului Consilierilor Juridici Sibiu ar exista INCOMPATIBILITATE 
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LEGALĂ între funcţia publică specială de OFITER SPECIALIST I de POLITIE 
şi funcţia publică generală de CONSILIER JURIDIC; 

 
Doresc ca informatiile solicitate să-mi fie furnizate pe adresa de 

domiciliu: Municipiul SIBIU, Strada Aleea TURNU ROŞU nr. 4, Ap. 31, 
Judeţul SIBIU, Cod poştal 550361 

Mă oblig să achit costul serviciilor de copiere în măsura în care le 
veti solicita justificat. 

În temeiul Art. 7 alin. (1) din Legea 544/2001 având în vedere că 
informatiile solicitate nu impun verificări complexe, rog sa-mi ÎN TERMEN 
LEGAL de cel mult 10 zile toate informatiile solicitate, care sunt atât de interes 
public cât şi de interes personal. 

Vă mulţumesc pentru solicitudine. 
 
25.10.2010                   PETENT, 
       Bota Horaţiu Gheorghe 
       

 





nnn
Sticky Note
http://www.ccjalba.ro/pdf/pv_ccjr.pdf














	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	CERERE legea 554 din 2001 petent Bota Horatiu Gheorghe din Sibiu
	cerere CCJ sibiu BOTA
	raspuns colegiul cons jur
	Proces Verbal din 20 02 2010 incheiat la Cluj Napoca de UCCJR din Romania


