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Stimată Doamnă,
Obiect: Cererea dumneavoastră de acces la documente – Ref. GestDem nr. 2017/0258
Vă scriu în legătură cu scrisoarea dumneavoastră din data de 8 decembrie 2016 în care
prezentați o cerere de acces la documente, înregistrată la 16 ianuarie 2017 cu numărul de
referință menționat mai sus.
În această cerere vă referiți la „toate întrebările adresate de DG Justiție și răspunsurile
oferite de instituțiile naționale contactate în acest caz”.
Am identificat următoarele documente ca fiind relevante pentru cererea dumneavoastră:
1. Notă în atenția Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea
Europeană (astfel cum a fost introdusă în EU Pilot)
2. Răspuns din partea Reprezentanței României la documentul 1 (astfel cum a fost
primit în EU Pilot)
3. Anexă la documentul 2
Atașăm la prezenta o copie a documentului 1 de mai sus, care a fost parțial ocultat deoarece
conține date cu caracter personal. În temeiul articolului 4 alineatul (1) litera (b) din
Regulamentul (CE) nr. 1049/2001, accesul la un document trebuie să fie refuzat în cazul în

care divulgarea conținutului ar putea aduce atingere protecției vieții private și integrității
individului, în special în conformitate cu legislația comunitară privind protecția datelor
personale. Legislația aplicabilă în acest domeniu este Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al
Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor
fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele
comunitare și privind libera circulație a acestor date1.
Atunci când se solicită accesul la documente care conțin date cu caracter personal,
Regulamentul (CE) nr. 45/2001 devine pe deplin aplicabil2. În conformitate cu articolul 8
litera (b) din acest regulament, datele cu caracter personal sunt transferate către destinatarii
datelor numai dacă aceștia justifică necesitatea transferului datelor solicitate și dacă nu există
niciun motiv pentru a presupune că drepturile legitime ale persoanelor vizate ar putea fi
prejudiciate.
Consider că, pe baza informațiilor disponibile, nu se justifică necesitatea de a vă divulga
datele cu caracter personal menționate mai sus și că nu se poate prezuma că o astfel de
divulgare nu ar aduce atingere drepturilor legitime ale persoanelor vizate. Prin urmare, vă pun
la dispoziție documentele solicitate, din care am eliminat respectivele date cu caracter
personal.
În cazul în care doriți să primiți aceste date cu caracter personal, vă invit să ne furnizați
argumente menite să demonstreze necesitatea care ar justifica transferul acestor date cu
caracter personal și absența unor efecte negative asupra drepturilor legitime ale persoanelor
ale căror date cu caracter personal ar urma să fie divulgate.
Documentele 2 și 3 provin de la o parte terță, pe care am consultat-o cu privire la divulgarea
lor. Vă informez că nu am fost autorizat de către acea parte terță să vă ofer accesul la aceste
documente.
Conform articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul 1049/2001, aveți dreptul de a depune o
cerere de confirmare, prin care să solicitați Comisiei să își revizuiască poziția exprimată în
prezenta scrisoare. Cererea de confirmare trebuie să fie formulată în termen de 15 zile lucrătoare
de la primirea prezentei scrisori și trimisă pe adresa Secretariatului General al Comisiei:
Comisia Europeană
Secretar general
Unitatea pentru transparență SG-B-4
BERL 5/282
B-1049 Bruxelles
sau prin e-mail, la adresa: sg-acc-doc@ec.europa.eu
Cu deosebită considerație,

Tiina ASTOLA
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Anexă:

Documentul 1: Notă în atenția Reprezentanței Permanente a României pe lângă
Uniunea Europeană (astfel cum a fost introdusă în EU Pilot)
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