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INFORMAREA PERSOANELOR VIZATE CU PRIVIRE 

LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

Tribunalul Ialomița prelucrează date cu caracter personal în 

scopul exercitării atribuţiilor prevăzute de lege pentru această 

instituţie, care vizează înfăptuirea justiţiei, în numele legii, în scopul 

apărării şi realizării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

cetăţenilor, precum şi a celorlalte drepturi şi interese legitime deduse 

judecăţii, fără privilegii şi fără discriminări. 

Temeiul juridic al prelucrărilor de date realizate de tribunal este 

reprezentat de următoarele acte normative: 

• Constituţia României, republicată; 

• Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi 

procurorilor, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

• Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de 

specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe 

lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul 

Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

• Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea 

activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

• Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor 

şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea 

şi completarea altor acte normative, cu modificările şi 

completările ulterioare; 



2 
 

• Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 

interes public, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 

102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea 

Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 

Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 

677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. 

• Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestor date și de 

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 

protecția datelor. 

 

Precizăm faptul că Regulamentul (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de 

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 

protecția datelor), se aplică Tribunalului Ialomița ca operator de date 

pentru personalul propriu cu aplicarea excepţiilor de la art. 37, alin. 

1, lit. a. 

 Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 37, alin. 1 lit. a, operatorul și 

persoana împuternicită de operator desemnează un responsabil cu 

protecția datelor ori de câte ori: prelucrarea este efectuată de o 

autoritate sau un organism public, cu excepția instanțelor care 

acționează în exercițiul funcției lor jurisdicționale. 

 

 


