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Procuratura Generală a recepţionat la 02.12.2021 adresarea dvs., expediată prin 
poşta electronică a instituţiei, prin care solicitaţi oferirea informaţiei cu caracter 
general.

Vă informez că solicitarea formulată nu poate fi satisfăcută, din următoarele 
considerente.

Legiuitorul în prevederile art. 12 din Legea nr.982/2000 privind accesul la 
informaţie, expres a prevăzut că informaţiile oficiale vor fi puse la dispoziţia 
solicitanţilor în baza unei cereri scrise sau verbale. Iar cererea scrisă, trebuie să 
conţină detalii suficiente şi concludente pentru identificarea informaţiei solicitate (a 
unei părţi sau unor părţi ale acesteia), modalitatea acceptabilă de primire a informaţiei 
solicitate, precum şi date de identificare ale solicitantului.

Totodată, în corespundere cu prevederile art.72 alin.(2) din Codul 
administrativ, petiţia poate fi: ,,a) depusă în scris la autoritatea publică ori expediată prin 
poştă sau fax; b) transmisă în formă electronică; c) depusă verbal, fiind consemnată într-un 
proces-verbal. ”, iar art.72 alin.(3) din Codul administrativ, prevede că petiţia în cazul 
transmiterii în formă electronică, trebuie să corespundă cerinţelor legale stabilite 
pentru un document electronic.

în acest context, documentul electronic, în acord cu pasajele art.2 din Legea 
nr.91/2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic, reprezintă o 
informaţie în formă electronică, creată, structurată, prelucrată, păstrată şi/sau 
transmisă prin intermediul computerului sau al altor dispozitive electronice, semnată 
cu semnătură electronică în conformitate cu prezenta lege.

Totuşi, în cazul în care consideraţi că prin acţiunile unei alte persoane v-au fost 
lezate drepturile şi interesele personale, legate de prelucrarea datelor cu caracter 
personal, sunteţi în drept să formulaţi o adresare Centrului Naţional pentru Protecţia 
Datelor cu Caracter Personal, care în conformitate cu art. 19 al Legii nr. 133/2011 
privind protecţia datelor cu caracter personal, este organul de control în domeniul 
vizat.
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