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Adresele bolnavilor de SIDA, pe site-ul Primariei Sectorului 1 
 

 
 
 
Membrii retelei "Mandatarii" au intrat in posesia unor date personale cu caracter confidential pe care le-au 
prelucrat apoi in interesul lor, reusind astfel sa deposedeze de case mai multe persoane, cu ajutorul 
Primariei din Sectorul 1.  
 
Mai exact, potrivit Gardianul, multe dintre aceste persoane erau octogenare si sufereau de diferite grade 
de handicap. Chiar pe site-ul Primariei Sectorului 1 sunt doua hotarari ale Consiliului local emise in 22 
decembrie 2005, respectiv in 26 ianuarie 2006, in care erau prezentate numele si datele personale ale 
beneficiarilor de ajutor din partea primariei pentru cartelele magnetice folosite la transportul in comun cu 
metroul, pentru lunile ianuarie si februarie 2006.  
 
Astfel, angajatii din Primaria Sectorului 1 au incalcat flagrant Legea 677, privind prelucrarea si protectia 
datelor cu caracter personal, prin publicarea pe site a unor date confidentiale.  
 
In speta, in cele doua hotarari de consiliu se regasesc: numele si prenumele, codul numeric personal, 
numarul si seria de buletin, adresa si gradul de handicap. Conform legii, aceste date sunt cu caracter 
confidential si nu pot fi date publicitatii decat cu acordul expres al persoanelor respective.  
 
In cele doua hotarari sunt trecute peste 300 de persoane cu diferite tipuri de handicap. Printre acestea se 
regasesc, conform datelor din hotarari, si persoane bolnave de SIDA. 
 
Purtatorul de cuvant al Primariei Sectorului 1, Alexandru Ichim, a declarat pentru Gardianul ca publicarea 
pe site a celor doua hotarari de Consiliu "a fost o eroare tehnica neintentionata a unui angajat de la IT. 
Acesta a spus ca a luat un teanc de hotarari de consiliu, printre care si cele la care faceti referire, si le-a 
pus pe site. In urma sesizarii dumneavoastra, acestea au fost scoase de pe site, iar angajatului i-a fost 
desfacut contractul de munca". 


