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BAA „Panţîru şi Partenerii” 
Doamnei Natalia Bayram 
Domnului Victor Panţîru

Stimată doamnă Bayram, stimate domnule Panţîru,

Cu referire la cererea prealabilă privind apărarea reputaţiei 

profesionale a doamnei avocat Natalia Bayram, asociată BAA „Panţîru 

şi Partenerii”, vă comunicăm următoarele:

La data de 5 iunie 2018, ca rezultat al emiterii unui comunicat de 

presă despre operaţiunea Centrului într-un dosar de corupţie, cu ataşarea 

unor poze, s-a admis o greşeală regretabilă. în una din imaginile 

difuzate, a fost posibilă descifrarea datelor cu caracter personal, care s- 

au dovedit a fi ale doamnei Natalia Bayram, avocată a BAA „Panţîru şi 

Partenerii”, fapt constatat în scurt timp după difuzarea comunicatului.

Identitatea doamnei avocat Natalia Bayram a fost developată pe 

reţeaua de socializare facebook de către un jurnalist, care a sesizat 

responsabilii de relaţia cu presa din cadrul CNA privind divulgarea 

datelor cu caracter personal în una din pozele ataşate la comunicatul 

difuzat în mass-media.

Neîntârziat, Serviciul relaţii publice a emis un comunicat către 

instituţiile de presă (copia acestuia se anexează) în care şi-a prezentat



regretul pentru greşeala comisă şi a solicitat reprezentanţilor mass-media 

să radieze datele cu caracter personal ale doamnei avocat pentru a nu

şi a Baroului a cărei asociată este.

Totodată, reprezentantul Serviciului relaţii publice a reacţionat 

operativ la comentariile de pe reţeaua de socializare, prezentându-şi 

regretul şi scuzele de rigoare pentru greşeala admisă.

Rugăm să primiţi asigurările noastre, că pentru Centrul Naţional 

Anticorupţie, în calitate de instituţie de ocrotire a normelor de drept, 

onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională a oricărui cetăţean, 

reprezintă valori inviolabile.
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In acest context, domnule preşedinte Panţîru şi doamnă avocat 

Natalia Bayram, Centrul Naţional Anticorupţie îşi exprimă regretul de 

greşeala admisă şi vă aduce scuzele de rigoare pentru prejudiciul de 

imagine, cauzat prin această eroare admisă din neatenţie.

Primiţi, totodată, asigurările noastre că, datele cu caracter personal 

ale doamnei avocat, au ajuns în mod accidental în presă, iar anumite 

insinuări că doamna Bayram ar fi fost reţinută/arestată în cadrul acelei 

operaţiuni nu corespund realităţii.

Suplimentar, vă informăm că angajaţii CNA au fost atenţionaţi să 

respecte rigorile normelor ce vizează protecţia datelor cu caracter 

personal pentru a nu admite pe viitor asemenea situaţii.

prejudicia imaginea şi reputaţia profesională atât a doamnei avocat, cât

colonel Bogdan ZUMBREANU 
director al CNA


