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Către 
 
 Serviciul Român de Informații  
 
                     

Domnule Director, 
 
  
 Subsemnata Lavinia-Nicoleta Coțofană, domiciliată în orașul Curtici, 
strada Vasile Goldiș nr. 5, jud. Arad, în completarea cererii mele din data de 
19.11.2018, vă solicit următoarele: 
 

Prin cererea anterior menționată v-am solicitat să-mi comunicați 
numerele Hotărârilor de Guvern privind aprobarea listelor cuprinzând 
informațiile secrete de stat întocmite de șefii Consiliului Superior al 
Magistraturii, Ministerului Justiției, Inspecției Judiciare și Înaltei Curți de 
Casație și Justiție conform art. 86 alin. 1) lit. e) și f) din Standardele naționale 
de protecție a informațiilor clasificate în România din 13.06.2002 aprobate 
prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 și comunicate, conform art. 22 alin. 3) 
din Legea nr. 182/2002 Serviciului Român de Informații. 

 
Astăzi, 10.12.2018, prin adresa nr. 8676/IJ/300P/CIPRMN/2018, 

Inspecția Judiciară a admis că ”la Inspecția Judiciară nu există o listă 
cuprinzând informațiile secrete de stat la care face referire articolul 22 alin. 1) 
și 2) din Legea nr. 182/2002 din Legea nr. 182/2002” și a susținut că 
”Inspecția Judiciară a făcut demersuri în acest sens la Ministerul Justiției, 
procedura nefiind finalizată”. 

 
Totodată, în aceeași situație se află și Consiliul Superior al 

Magistraturii, doar că au ales să nu admită acest fapt, astfel cum rezultă din 
adresa nr. 15C/427/rp/22.11.2018 emisă de Guvernul României. 

 
Având în vedere cele anterior expuse, vă solicit să explicați care este 

temeiul de drept (dacă există, iar dacă nu, să precizați expres acest fapt) în 
baza căruia ați transmis informații clasificate Inspecției Judiciare și Consiliului 
Superior al Magistraturii, informații la care nu erau îndreptățite aceste instituții 
întrucât nu dețineau lista cu categoria de informații din domeniul lor de 
activitate, listă catre trebuia, conform legii, să fie aprobată prin hotărâre de 
Guvern. 

 
Vă solicit să precizați dacă aveați sau nu obligația de a vă asigura că 

transmiteți instituțiilor doar informațiile la care erau îndreptățite. 
 
Vă solicit, Domnule Director, să precizați dacă ați sesizat Ministerul 

Public în legătură cu aceste încălcări ale legii, la ce dată ați făcut-o și care 
sunt persoanele în legătură cu care ați sesizat Ministerul Public. 

 
Totodată, în cazul în care nu ați sesizat încă Ministerul Public, vă solicit 

să precizați dacă urmează să îl sesizați și la ce dată, iar în cazul în care nu 
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intenționați să o faceți să precizați expres acest fapt și pe ce se bazează 
această decizie a dumneavoastră, având în vedere dispozițiile legale. 

  
 Atașez adresa Inspecției Judiciare nr. 8676/IJ/300P/CIPRMM/2018. 
 

Solicit comunicarea răspunsului la adresa de e-mail 
judlaviniacotofana@yahoo.com. 
  
 Vă mulțumesc! 
 
 

10.12.2018                                       Lavinia-Nicoleta Coțofană 
                                                                  
                                                             Avertizor de integritate 
 

 
 
 
 
 
 
  


