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Către: Consiliul Superior al Magistraturii, Calea Plevnei, nr. 141B, Sector 6, Bucureşti 

C78/09.06.2020 

Stimată doamnă președinte, 

 

Subscrisa, Asociația CREDERE pentru Informarea, Consilierea și Educarea 

Consumatorilor (denumită în continuare „Asociația CREDERE”), cu sediul în București, 

sector 4, str. Aleea Tomești nr. 9, bl. 15, sc. B, etaj 4, ap. 51, camera 1, înregistrată în 

Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă Judecătoria Sector 4 sub nr. 

46/02.08.2018, precum și în Registrul Național al Ministerului Justiției sub nr. 

26559/A/2018, Cod de identificare fiscală nr. 39755994, e-mail contact@credere.ro, tel. 

0737-129-779, reprezentată legal prin președinte Tănase Dorinel-Ionuț, în calitate de 

asociație reprezentativă a consumatorilor de servicii financiar-bancare,  

având în vedere informațiile prezentate în spațiul public din care reiese faptul că CSM, prin 

Comisia de resurse umane și organizare, a decis că dosarele care vizează încuviințarea 

executărilor silite nu vor mai apărea pe portalul instanțelor de judecată1,   

în temeiul Legii nr. 52/2003, OG 27/2002 și  Legii nr. 544/2001, formulăm prezenta 

 

CERERE  

prin care vă solicităm respectuos să ne puneți la dispoziție următoarele informații, de 

interes pentru consumatorii din România:  

1. Confirmați, în mod oficial, informațiile apărute în spațiul public cu privire la anonimizarea 

dosarelor care vizează încuviințarea executării silite?  

2. Dacă răspunsul de la pct. 1 este afirmativ, vă rugăm să ne precizați de când intră în vigoare 

această măsură.  

                                                           
1 A se vedea https://www.clujust.ro/csm-a-decis-ca-dosarele-cu-incuviintari-executari-silite-sa-nu-mai-apara-pe-
portalul-instantelor/  

E-mail: contact@credere.ro  

Telefon: +40 737 129 779 

Website: www.credere.ro  
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3. Dacă răspunsul de la pct. 1 este afirmativ, vă rugăm să ne precizați cui a aparținut această 

propunere. De asemenea, exprimându-ne încrederea că instituția dumneavoastră a luat această 

decizie în baza unei riguroase analize, vă adresăm rugămintea de a ne pune la dispoziție toate 

documentele/analizele/minuta/punctele de vedere exprimate pentru adoptarea acestei măsuri. 

 

Cu considerație,  

Asociația CREDERE 

prin președinte Tănase Dorinel-Ionuț 


