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Către: 

În atenția: 
 

CONSILIUL BAROULUI CLUJ 

Doamnei Decan Av. Flavia Ioana Maier 

 

Referitor la: Solicitare nr. 613/22.03.2022 

 

 

Subscrisa, Societatea LEGAL TECH SOLUTIONS S.R.L., cu sediul social în Mun. Cluj-Napoca, 

Str. Tatra, nr. 12/6, jud. Cluj, România, înregistrată la O.N.R.C. sub nr. J12/2735/2020, identificată 

cu CIF / CUI 43008997, reprezentată legal prin administrator Cărăbaş Ioan-Constantin și, 

raportat la prezentul înscris, prin Av. Oana Lungu, în calitate de Responsabil cu protecția 

datelor 

Având în vedere Solicitarea cu nr. 613/22.03.2022, formulată de Av. Budișan Călin și transmisă 

către reprezentantul subscrisei astăzi, 23.03.2022 prin mijloace electronice, în continuare 

”Solicitarea”, 

Formulăm prezentul  

PUNCT DE VEDERE 

 

Prin care arătăm faptul că admiterea solicitărilor din înscrisul supus analizei, din perspectiva 

Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare 

a Directivei 95/46/CE (în continuare, Regulamentul sau GDPR), ar putea aduce atingere atât 

drepturilor persoanelor vizate - avocaților înscriși în platforma Baroului Cluj -, cât și intereselor 

legitime ale celor două entități care au drept de proprietate asupra platformei dar și obligații 

corelative de securitate și confidențialitate (Baroul Cluj și Filiala Cluj a CAA). 

Prezentul punct de vedere are la bază următoarele: 

 ”Întreg sistemul informatic, adică server, platformă, locks-uri etc.”, astfel cum se arată 

în Solicitare, conține și baza de date a Baroului Cluj și a Filialei Cluj a CAA, respectiv 

date cu caracter personal în sensul art. 4 pct. 1 din Regulament1: nume, prenume, cod 

 
1 "date cu caracter personal" înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă 

("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, 

în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de 
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numeric personal, adresă de email, număr de telefon, date privind încasările lunare ale 

avocaților, semnătura pentru declarațiile încărcate, date bancare și cele privind plățile 

efectuate etc. 

 Nu a fost indicat un temei legal și nici nu a fost justificat un interes pentru solicitarea 

înaintată. Cu toate acestea, din perspectiva GDPR, nu a putut fi încadrată această cerere, 

care vizează și date cu caracter personal stocate în platformă, ca fiind formulată în 

exercitarea vreunui drept din cele reglementate și recunoscute de Regulament (spre 

exemplu: drept de acces/la informare, drept de rectificare/completare a datelor, de 

ștergere, de opoziție, drept la restricționarea prelucrării sau la portabilitatea datelor cu 

caracter personal). 

 Raportat la solicitarea de ”Trimitere securizată a acestei clone la Uniunea Națională a 

Barourilor din România, ca terț garant”, transferul de date cu caracter personal poate fi 

autorizat doar destinatarilor care au nevoie de aceste date, în temeiul unor relații 

contractuale sau al îndeplinirii unor obligații legale. Ori, având în vedere conținutul 

platformei și calitatea UNBR de destinatar sau de terț garant (fără a putea identifica 

exact care sunt garanțiile previzionate de solicitant), nu există nicio relație contractuală 

sau legală privind transferul de date cu caracter personal, în modalitatea descrisă în 

Solicitare. Dacă analizăm Solicitarea din perspectiva garanțiilor impuse de art. 54 ind. 1 

alin. 3 din Legea nr. 51/19952, apreciem că acest text legal a fost respectat prin 

transmiterea prin poștă electronică către toți membrii Baroului Cluj a documentului 

intitulat ”Garanțiile de securitate ale procesului de votare și ale platformei de votare a 

Baroului Cluj”.  

 

Cluj-Napoca, 

23.03.2022    

Cu stimă, 

Av. Oana Lungu – Data Protection Officer 

 

localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, 

fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; 
2 Consiliul baroului va face public, pe site-ul web al baroului, cu cel puţin 30 de zile înaintea datei adunării 

generale în care va fi utilizată procedura de vot electronic, regulamentul privind utilizarea sistemului electronic 

de votare, care va conţine garanţii cu privire la securitatea şi corectitudinea procesului de vot şi de respectare a 

secretului votului în cazul adunării generale de alegere a organelor de conducere a baroului. 
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