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Noutăți- procese ale Centrului de Resurse Juridice
Accesul la informații și datele personale
Centrul de Resurse Juridice a reuşit să câştige în instanŃă în luna octombrie, definitiv şi irevocabil, 2
procese în materia accesului la informaŃiile de interes public:
 Un litigiu cu AdministraŃia PrezidenŃială, în urma unei cereri de comunicare de copii de pe filele
Registrului declaraŃiilor de avere şi Registrului declaraŃiilor de interese (la nivelul anului 2008), precum
şi numele persoanei desemnate să înregistreze aceste declaraŃii.
Administrația Prezidențială a refuzat sa comunice aceste informații susținand că aceste Registre ar conține date
personale ce nu se pot comunica, deși Legea 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției
Naționale de Integritate arată că aceste acte sunt acte publice. Atât instanța de fond cât și instanța de recurs au
hotărât că aceste date sunt publice, ele neputând fi încadrate în excepția privind datele personale. Administrația
Prezidențială urmează să execute hotărârea pronunțată de instanță, în caz contrar conducătorul acesteia putând
fi amendat de instanță.
 Un litigiu cu SC Complexul Energetic Rovinari SA, societate la care statul este asociat unic prin SC
Fondul Proprietatea SA şi Ministerul Economiei. CRJ a solicitat acesteia comunicarea copiilor de pe
toate hotărârile Consiliului de AdministraŃie al Complexului Energetic Rovinari în perioada 1 mai 2004
- 16 martie 2008.
InstanŃa de fond a respins acŃiunea noastră, iar instanŃa de recurs a modificat această hotărâre şi a decis că
informaŃiile trebuie comunicate, sub sancŃiunea de penalităŃi pe zi de întârziere până la data comunicării
acestora, respingând motivarea instanŃei de fond care aprecia că aceste hotărâri ar putea să conŃină date
personale.
Precizare privind cauza având ca obiect suspendarea certificatului de urbanism al companiei SC RMGC SA,
cauză pierdută de CRJ:
 Deşi majoritatea publicaŃiilor au transmis decizia instanŃei sub titlul: “Certificatul de urbanism pentru
Roşia Montană este legal şi valid”, precizăm faptul că acest litigiu a avut ca obiect doar suspendarea
acestui certificat de urbanism, instanŃa neanalizând, în acest stadiu, legalitatea sau validitatea acestui act.
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