
 

 

Raport de activitate privind protecţia persoanelor în privinţa 

prelucrării datelor cu caracter personal-anul 2017 

 

Referitor la adresa dvs. nr. 6041/C/21.02.2018, în vederea 

întocmirii raportului de activitate pe anul 2017 al Curţii de Apel 

Bucureşti, privind protecţia persoanelor în privinţa prelucrării datelor cu 

caracter personal, vă comunicăm următoarele: 

I. Confruntarea cu situaţii privind prelucrarea datelor cu 

caracter personal. 

Având în vedere activitatea instanţei, Judecătoria Sectorului 6 

Bucureşti prelucrează datele cu caracter personal prevăzută de art. 7, 8, 9 

şi 10 din Legea nr.  677/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 

Totodată, avem acces la bazele de date D.E.P.A.B.D,  Oficiul Comerţului 

şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor, în baza protocoalelor 

încheiate. 

Astfel, Judecătoria sectorului 6 Bucuresti, ca  operator de date, a 

prelucrat in cursul anului 2017, date cu privire la: numele şi prenumele; 

numele şi prenumele membrilor de familie; sexul; data şi locul naşterii; 

cetăţenia; semnătura; date din actele de stare civilă; date din permisul de 

conducere/certificatul de înmatriculare; nr. dosarului de pensie; 

telefon/fax; adresă (domiciliu/reşedinţă) e-mail; profesie; loc de muncă; 

formare profesională – diplome studii; situaţie familială; situaţie militară; 

situaţie economică şi financiară; date privind bunurile deţinute; date 

bancare. 

De asemenea, în cursul anului 2017, Judecătoria sectorului 6 

Bucuresti a prelucrat date speciale cu privire la: date cu caracter personal 

care denotă originea etnică a persoanelor vizate; date cu caracter 

personal care denotă apartenenţa sindicală a persoanelor vizate; codul 

numeric personal; seria şi numărul actului de identitate; date privind 

starea de sănătate; date privind săvârşirea de infracţiuni; date privind 

condamnări penale/măsuri de siguranţă; date privind sancţiuni 

disciplinare; date privind sancţiuni contravenţionale; date privind 

cazierul judiciar. 



Judecătoria Sector 6 Bucureşti, în cursul anului 2017, a prelucrat 

date ale următoarelor categorii de persoane: justiţiabili, martori, experţi, 

interpreţi. 

II. Exercitarea de către persoanele vizate a drepturilor 

recunoscute de Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

1. Numărul de solicitări de acces, conform art. 13 din Legea nr. 

677/2001 

In cursul anul 2017, nu s-a înregistrat nicio cerere prin care să se 

solicite, din partea Judecătoriei sectorului 6 Bucureşti, confirmarea ca 

datele cu caracter personal ale petiţionarului sunt sau nu prelucrate de 

instanţă. 

2. Numărul de solicitări de  intervenţie, conform art. 14 din Legea 

nr. 677/2001. 

In cursul anul 2017, nu s-a înregistrat  nicio cerere  prin care  să se 

solicite Judecătoriei sectorului 6, după caz, rectificarea, actualizarea, 

blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă 

prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte. 

3. Numărul de opoziţii, conform art. 15 din Legea nr. 677/2001 

În cursul anului 2017, s-au înregistrat  la nivelul Judecătoriei 

Sectorului 6 Bucureşti, un număr de 3 (trei)  cereri formulate în 

exercitarea drepturilor recunoscute de Legea nr. 677/2001 pentru 

protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi libera circulaţie a acestor date - art. 15 - respectiv dreptul de 

opoziţie. Aceste cereri au vizat arhivarea cu caracter permanent a unor 

dosare astfel încât acestea să  nu mai poată fi vizualizate pe portalul 

instanţei de judecată. 

4. Numărul solicitărilor de informare conform art.12 din Legea 

nr.677/2001. 

În cursul anului 2017, s-au înregistrat  la nivelul Judecătoriei 

Sectorului 6 Bucureşti, un număr de 2 (două) cereri în care s-au solicitat 

informaţii cu privire la scopul prelucrării datelor cu caracter personal, 

respectiv ataşarea fişei D.E.P.A.B.D., reprezentând rezultatul verificărilor 

în baza de date menţionată, pliat, capsat şi cusut la dosarul cauzei, în 

vederea realizării procedurii de citare. 

 



III. Măsuri tehnice şi organizatorice luate pentru protejarea 

datelor cu caracter personal  -   art. 20 din Legea 677/2001 

În vederea îndeplinirii obligaţiilor legale, compartimentele în 

cadrul cărora se prelucrează date cu caracter personal (executări penale, 

executări civile, biroul de informare şi relaţii publice) dispun de condiţii 

adecvate de păstrare, aşa cum prevăd dispoziţiile art. 20 din Legea 

nr.677/2001, pentru a preveni distrugerea accidentală, pierderea, 

modificarea sau accesul neautorizat la documentele cu caracter personal. 

De asemenea, magistraţii au obligaţia prin fişa postului să 

păstreze secretul profesional şi confidenţialitatea în legătură cu faptele şi 

informaţiile despre care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei. 

Tot potrivit fişei postului personalul auxiliar are aceeaşi obligaţie. 

Mai mult pentru dosarele introduse în ECRIS, ale căror informaţii au 

caracter confidenţial, precum şi în dosarele în care preşedintele de 

complet declară şedinţă secretă sau nepublică, în interfaţa “Detalii dosar 

– Informaţii generale despre dosar”, acesta bifează căsuţa “confidenţial”. 

De asemenea, potrivit Hotărârii Colegiului de conducere nr. 23 

din data de 20.12.2017, se  respectă următoarea procedura de lucru 

pentru verificarea în bazele de date ale O.N.R.C., A.N.P. şi 

D.E.P.A.B.D:  accesarea bazelor de date se face numai în baza rezoluţiei 

preşedintelui de complet, în care se vor menţiona în mod expres datele 

solicitate; solicitările de interogare a bazei de date  vor fi menţionate în 

Registrul de evidenţă;  rezultatul verificărilor din baza de date se pliază, 

se capsează şi se coase în dosarul cauzei; la dispoziţia preşedintelui 

completului de judecată, grefierul de şedinţă procedează la 

anonimizarea datelor cu marker de culoare neagră.  

Cu privire la datele personale ale părţilor menţionate în minută, 

grefierii anonimizează înainte de a fi transcrise în aplicaţia Ecris aceste 

date.  

Pe adresele comunicate altor instituţii sau părţilor este făcută 

menţiunea  „Operator date cu caracter personal nr. 3211/3261”, iar 

pentru protejarea datelor cu caracter personal al persoanelor publice, s-a 

dispus întocmirea unei mape speciale in care sunt păstrate originalele 

documentelor ce conţin informaţii cu privire la datele personale, in 

dosarele instanţei depunându-se fotocopii cu datele personale protejate.  

Accesul la dosarele şi la evidenţa instanţei a fost permis cu 

respectarea dispoziţiilor Legii nr. 544/2001 şi ale Legii nr. 677/2001, 



respectând totodată şi dispoziţiile Regulamentului de Ordine Interioară 

a Instanţelor de Judecată, referitoare la dosarele care au fost judecate în 

şedinţă secretă, cele privind adopţiile, autorizarea percheziţiilor şi a 

interceptărilor. 

În ceea ce priveşte furnizarea de informaţii de interes public către 

reprezentanţii mass-media s-a respectat, de asemenea, şi Hotărârea nr. 

482/01.06.2012 a Plenului C.S.M, cu modificările şi completările aduse 

prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.573 din 

06.05.2014. 

IV. Numărul de înregistrare în registrul de evidenţă a 

prelucrărilor de date cu caracter personal – art. 24 din Legea nr. 

677/2001 

Judecătoria sectorului 6 Bucuresti pe documentele, lucrările şi 

actele care conţin date cu caracter personal, emise de către aceasta, 

menţionează numărul de înregistrare în registrul de evidenţă a 

prelucrărilor de date cu caracter personal, ţinut de Autoritatea Naţională 

de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, respectiv nr. 

3211/3261. 

V. Transferuri în străinătate – art. 29 alin. 5 din Legea nr. 

677/2001 

In anul 2017, in cadrul Judecătoriei sectorului 6 Bucuresti au fost 

emise 7 mandate europene de arestare, 7 adrese de urmărire 

internaţională,  7 cereri de comisie rogatorie în materie civilă şi 3 cereri 

de comisie rogatorie în materie penală. Nu au fost formulate cereri de 

extrădare activă. 

 

Cu deosebită consideraţie, 

 

CONDUCĂTORUL BIROULUI DE INFORMARE ŞI RELAŢII 

PUBLICE 

       JUDECĂTOR Laura-Elena Ene 

 

 

 

             GREFIER DELEGAT, 

       Alina Zuică 


