Nr. 53/07.05.2020
Către: Spitalul CFR Galați
Ref.: Reclamație administrativă refuz răspuns explicit (nr. 4838/05.05.2020) în baza Legii nr.
544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Bucuresti, 07 mai 2020
Stimate domnule director general,

Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform art. 21 (2) al Legii nr.
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, întrucât la cererea nr. 48 din
data de 23.04.2020, am primit un răspuns incomplet prin adresa nr.4838/05.05.2020.
Informatiile de interes public solicitate pentru care nu au fost furnizate raspunsuri sunt
următoarele:
1.

Dacă Spitalul CFR Galați a solicitat transferul într-un alt spital din județ pentru
vreunul dintre pacienții infectați cu COVID-19 proveniți din rândul rezidenților
căminului de bătrâni „Sf. Ilie” din Galați.

2.

Pentru fiecare pacient cu COVID-19 provenit din rândul rezidenților căminului
de bătrâni „Sf. Ilie” din Galați: data la care a fost adus la spital din căminul de
bătrâni, perioada internării, dacă a fost transferat în alt spital cu menționarea
unității medicale în care a fost transferat, vârsta, dacă acesta s-a recuperat sau a
decedat.

Prin adresa nr.4838/05.05.2020, Spitalul CFR Galați a refuzat furnizarea acestor
informații. Pentru primul set de informații a fost furnizat un non-răspuns: „dacă a fost cazul,
s-a solicitat transferul pacienților”.
Pentru al doilea set de informații, Spitalul CFR Galați a refuzat furnizarea
informațiilor de interes public, motivând că „aceste informații intră sub incidența dispozițiilor
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și prevederilor Legii nr. 46/2003” privind drepturile pacienților, fără a preciza mai departe
prevederile legale.
Informațiile solicitate nu conțin date cu caracter personal și nu sunt exceptate de la
accessul liber al cetățenilor (art. 12 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public).
Mai mult, chiar dacă informațiile solicitate ar fi cuprins date cu caracter personal,
argumentul Spitalului CFR Galati este lipsit de temei legal și nu poate fi luat în considerare.
Dacă Spitalul ar fi considerat, din orice motiv, că datele statistice solicitate pot fi
furnizate doar prin transmiterea fișelor medicale sau foilor de observație ale pacienților, sau a
unui alt tip de document conținând date de identificare ale pacienților (care NU au fost
solicitate de Centrul de Resurse Juridice), acestea ne puteau fi furnizate în varianta
anonimizată în conformitate cu dispozițiile art. 89 alin. (1) din Regulamentul general privind
protecţia datelor care prevede garanţii şi derogări privind prelucrarea în scopuri de arhivare în
interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice, după cum
urmează:
(1)Prelucrarea în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare
ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice are loc cu condiţia existenţei unor garanţii
corespunzătoare, în conformitate cu prezentul regulament, pentru drepturile şi libertăţile
persoanelor vizate. Respectivele garanţii asigură faptul că au fost instituite măsuri tehnice şi
organizatorice necesare pentru a se asigura, în special, respectarea principiului reducerii la
minimum a datelor. Respectivele măsuri pot include pseudonimizarea, cu condiţia ca
respectivele scopuri să fie îndeplinite în acest mod. Atunci când respectivele scopuri pot fi
îndeplinite printr-o prelucrare ulterioară care nu permite sau nu mai permite identificarea
persoanelor vizate, scopurile respective sunt îndeplinite în acest mod.
În plus, cu prilejul soluționării unei cauze având ca obiect dezlegarea unor chestiuni
de drept, Înalta Curte de Casația și Justiție prin Decizia nr. 37 din 7 decembrie 2015
(publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, sub nr. 51 din data de 25 ianuarie 2016)
a statuat următoarele:
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În cazul cererilor de liber acces la informaţii de interes public întemeiate pe
dispoziţiile Legii nr. 544/2001, atunci când informaţiile de interes public şi informaţiile cu
privire la datele cu caracter personal sunt prezente în cuprinsul aceluiaşi document,
indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiilor, accesul la
informaţiile de interes public se realizează prin anonimizarea informaţiilor cu privire la
datele cu caracter personal; refuzul de acces la informaţiile de interes public, în condiţiile în
care informaţiile cu privire la datele personale sunt anonimizate, este nejustificat.
Totodată, este de observat că informaţiile solicitate de către Centrul de Resurse
Juridice nu pot fi încadrate în excepţiile prevăzute de art. 12 din Legea 554/2001. Prin urmare,
Spitalul are obligaţia de a proceda la transmiterea informaţilor mai sus indicate.
Statul român trebuie să colecteze date statistice şi de cercetare, pentru a avea
posibilitatea să formuleze şi să implementeze politici care să ducă la implementarea
Convenției ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (Art. 31 din Convenție),
ratificată de România prin Legea nr. 221/2010, iar în calitate de instituție publică, Spitalul
CFR Galați are obligația de a furniza aceste date.
Transparența este cu atât mai importantă, cu cât este vorba despre dreptul la sănătate al
unui grup de persoane vulnerabile în perioada stării de urgență impuse de pandemie.

Prin prezenta, solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes
public solicitate în format electronic, considerând că dreptul la informaţie, conform legii, a
fost lezat.
Vă mulţumesc pentru solicitudine,
Ioana Iliescu – Ofiţer de Proiect
Centrul de Resurse Juridice
E : ioana.iliescu@crj.ro
M : +40 722 442 563
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