Către:

Domnul Mihai Voinea
Recorder.ro

Ref:

Consilieri ministru

Stimate domnule Mihai Voinea,

Având în vedere solicitarea dumneavoastră privind consilierii personali angajați la
cabinetul ministrului, vă comunicăm următoarele:
Personalul din cadrul cabinetului demnitarului este numit sau eliberat din funcție la
propunerea demnitarului în subordinea căruia își desfășoară activitatea, cu contract
individual de muncă încheiat în condițiile legii, pe durata mandatului acestuia.
Din cele opt (8) posturi prevăzute de legislația în vigoare în cabinetul unui ministru, la
Ministerul Muncii și Justiției Sociale sunt angajate doar șapte (7) persoane: un (1) director
de cabinet și șase (6) consilieri personali ai ministrului. Cel de-al optulea post este vacant.
Fiecare consilier personal îndeplinește atribuțiile și sarcinile încredințate de ministrul
Muncii și Justiției Sociale pentru realizarea mandatului său.
În ceea ce privește datele personale solicitate (nume, curriculum vitae), facem
următoarele precizări:
Potrivit art. 12 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de
interes public, cu modificările și completările ulterioare, sunt exceptate de la accesul
liber al cetățenilor informațiile cu privire la datele personale „potrivit legii".
Conform art. 2 lit. c) din același act normativ, prin noțiunea de „informaţie cu privire la
datele personale" se înţelege „orice informaţie privind o persoană fizică identificată sau
identificabilă", iar potrivit art. 3 alin. (1) lit a) din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a
acestor date:
„În înţelesul prezentei legi, următorii termeni se definesc după cum urmează: (…)
a) date cu caracter personal - orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată
sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată,
direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul
sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice,
culturale
sau
sociale;
(…)”

De asemenea, prin Decizia nr. 37/2015 din data de 7 decembrie 2015, Înalta Curte de
Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a statuat că, în
interpretarea şi aplicarea art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 544/2001 şi art. 3 alin. (1) lit.
a) din Legea nr. 677/2001, numele şi prenumele unei persoane reprezintă informații
referitoare la date cu caracter personal, indiferent dacă, într-o situație dată, sunt sau nu
suficiente pentru identificarea persoanei.
Prin urmare, informațiile referitoare la numele persoanelor nu fac parte din categoria
informațiilor de interes public, fiind exceptate de la liberul acces al cetățenilor, în
conformitate cu prevederile art. 12 lit. d) din Legea nr. 544/2001.
Cu toate acestea și în condițiile în care grupul parlamentar USR a formulat o interpelare
parlamentară pe aceeași temă, consilierii ministrului Muncii și Justitiei Sociale și-au dat
acordul pentru ca CV-urile lor să poată fi transmise, astfel că vă atașăm documentele în
cauză.
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