AVOCATUL
POPORULUI
OMBUDSMAN
Nr.
din

La Nr.

Destinatar: Dudnic Sergiu
E-mail: sdudnic@gmail.com

Urmare a adresării Dvs. parvenite prin intermediul poştei electronice la data de 1 octombrie
2021, ora 18.46, Vă informăm asupra umiătoarelor:
La data de 13 august 2021 în Oficiul Avocatului Poporului a fost înregistrată cererea
Dvs.nr.03-552/21. Urmare a examinării cererii, la data de 26 august 2021 a fost emisă decizia de
restituire nr.03-552/21 şi expediată la poşta Dvs. electronică: sdudnic@gmail.com (copia deciziei
se anexează)
Ulterior, la data de 06 septembrie 2021 a parvenit o nouă cerere înregistrată cu nr.03-5521/21. Decizia de restituire cu nr.03-552-1/21 pe acest caz, a fost expediată în adresa dvs. la data
de 17.09.2021. (copia deciziei se anexează)
La data de 17 septembrie, ora 18.03, a parvenit o altă cerere înregistrată cu nr.03-552-2/21
în baza cărei la fel Va fost expediată decizia de restituire nr.03-552-2/21 la data de 29.09.2021.
(copia se anexează)
în acest context, menţionăm, că potrivit prevederilor art.21 alin.4 din Legea nr.52 din
03.04.2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) cererea repetată în privinţa aceloraşi
persoane şi fapte se acceptă spre examinare numai în cazul apariţiei unor circumstanţe noi.

Anexă: 1. Decizia nr.03-552/21 din 26 august 2021 (copie)
2. Decizia nr.03-552-1/21 din 17 septembrie 2021 (copie)
3. Decizia nr.03-552-2/21 din 29 septembrie 2021 (copie)

Cu respect,

^

D

Maia Bănărescu
atul Poporului pentru Drepturile Copilului

Atenţie! Documentul conţine date cu caracter personal prelucrate în sistemul de evidentă nr. 0001694 -001, înregistrat în
Registrul de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.clatepersonale.md. Prelucrarea ulterioară a
acestor date poate f l efectuată numai în condiţiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu
caracter personal
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