COMISIA DE ETICA SI DISCIPLINA - A.Ch.R
Dosar:
Reclamant:
Parati:
Obiect:

7-CED-2021 - faza regularizarii sesizarii
Margineanu Calin Lucian
in aceasta faza, numele si prenumele paratului nu sunt facute publice, iar
sesizarea informala nu se transmite paratului
Sesizare incalcare Regulament competitii A.Ch.R.
CITATIE
din 15.06.2021

Prin prezenta va informam ca sesizarea ce face obiectul dosarului cu nr. de mai sus, va fi
cercetata de catre C.E.D. in sedinta din data de 13.07.2021, ora 12:30, in Sibiu, str. Livezii nr. 55, in
incinta Academiei Evanghelice Transilvania.
Reclamantului i-a fost transmis un mesaj email continand citatia si obligatiile ce trebuiesc
respectate de acesta pentru regularizarea sesizarii, sub sanctiunea respingerii sesizarii, ca
inadmisibila.
Avand in vedere caracterul informal al sesizarii la data prezentei, numele paratului NU va
fi publicat pe site-ul A.Ch.R., iar sesizarea NU va fi comunicata paratului, atat pentru protejarea
dreptului paratului la imagine si la reputatie, cat si pentru a proteja paratul de efectuarea unor
demersuri costisitoare pentru exercitarea dreptului sau la aparare impotriva unei sesizari
informale care, daca nu va fi regularizata, NU va mai fi cercetata pe fond, ci se va propune
Consiliului director A.Ch.R. respingerea acesteia ca inadmisibila, fara ca in acest fel drepturile
materiale si procesuale ale paratului sa fie inculcate.
Partile pot depune la dosar orice fel de cereri si inscrisuri doveditoare, conform art. 5 alin. 7 si 8
din Regulamentul C.E.D., NUMAI printr-un serviciu de curierat rapid pe adresa de corespondenta postala
din Ilfov, Chiajna, 077041, Dudu, str. Salcamilor nr. 20A, in atentia Lucian Bagia, 0722.358.392.
Pe cale de exceptie, sesizarea, intampinarea si orice alte cereri, precum si inscrisurile
doveditoare pot fi depuse si prin posta electronica, la adresa lucian.bagia@bagia.ro, DACA SI NUMAI
DACA au atasate/incorporate semnaturi electronice extinse, in condiitiile Legii nr. 455/2001, privind
semnatura electronica si DACA sunt atasate mesajului email intr-un fisier parolat sau intr-o arhiva parolata
de tip .RAR sau .ZIP, a carei parola, din considerente legate de protectia informatiilor si a datelor cu
caracter personal, va fi transmisa separat de mesajul email, prin telefon, WhatsApp sau SMS la numarul
telefon 0722.358.392.
Potrivit art. 9 alin. 4 din Regulamentul C.E.D., partea regulamentar citata cu privire la un termen
de cercetare nu va mai fi citata cu privire la celelalte termene acordate, aceasta avand obligatia de a
verifica periodic site-ul A.Ch.R, in pagina ”Organizare”, sectiunea ”Comisia de Etica si Disciplina”, subsectiunea ”Citatii/convocatoare”, pentru a vizualiza termenele ulterioare de cercetare stabilite de C.E.D.
Cu stima,
Lucian Bagia – Presedinte C.E.D.
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