
NOTĂ DE INFORMARE
          Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov, prelucrează datele 

dumneavoastră cu caracter personal : numele şi prenumele, numele şi prenumele 
membrilor de familie, sexul, data şi locul naşterii, cetăţenia, semnătura, date din 
actele de stare civilă, telefon/fax, adresă, e-mail, profesie, loc de muncă, formare 
profesională- diplome – studii, situaţie economică şi financiară, date privind bunurile 
deţinute, imagine, codul numeric personal, seria şi numărul actului de 
identitate/paşaportului, date privind sancţiuni disciplinare, date privind cazierul 
judiciar, prin mijloace automatizate/manuale, destinate cadastrului şi publicităţii 
imobiliare, emitere de autorizaţii/licenţe, statistică, monitorizarea/securitatea 
persoanelor, spaţiilor şi/sau bunurilor publice/private, solicitării de înscriere în cartea 
funciară, aplicare de sancţiuni contravenţionale, conf.Legii nr.7/1996, privind cadastrul 
şi publicitatea imobiliară, republicată. 
          Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare cadastrului şi 
publicităţii imobiliare, emitere de autorizaţii/licenţe, statistică, 
monitorizarea/securitatea persoanelor, spaţiilor şi/sau bunurilor publice/private, 
solicitării de înscriere în cartea funciară, aplicare de sancţiuni contravenţionale, 
conf.Legii nr.7/1996, privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, republicată. 
           Refuzul dvs. determină imposibilitatea de a relucra datele menţionate mai sus 
şi a le utiliza în scopurile specificate mai sus.
            Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt 
comunicate numai următorilor destinatari: persoanelor vizate, autorităţilor publice 
centrale/locale, societăţilor bancare, angajatorului/potenţialului angajator al persoanei 
vizate.
             Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie 
asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi 
dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi 
ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere 
scrisă, datată şi semnată la Oficiul de Cadastru Ilfov. De asemenea, vă este 
recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Datele dumneavoastră pot fi transferate în 
............... (precizaţi statele), în vederea....................(se precizează scopul 
transferului datelor în străinătate)."



NOTĂ DE INFORMARE 
PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE 

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a 
acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor 
electronice, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov are obligaţia de a 
administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele 
personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei 
dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: cadastru şi 
publicitate imobiliară, emitere autorizaţii/licenţe, statistică, monitorizarea/securitatea 
persoanelor, spaţiilor şi/sau bunurilor publice/private, solicitare înscriere în cartea 
funciară, aplicare de sancţiuni contravenţionale conf.Legii nr.7/1996, privind cadastrul 
şi publicitatea imobiliară, republicată. 
Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare cadastrului şi publicităţii 
imobiliare, emitere de autorizaţii/licenţe, statistică, monitorizarea/securitatea 
persoanelor, spaţiilor şi/sau bunurilor publice/private, solicitării de înscriere în cartea 
funciară, aplicare de sancţiuni contravenţionale, conf.Legii nr.7/1996, privind cadastrul 
şi publicitatea imobiliară, republicată. 
Refuzul dvs. determină imposibilitatea de a relucra datele menţionate mai sus şi a le 
utiliza în scopurile specificate mai sus.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate 
numai următorilor destinatari: persoanelor vizate, autorităţilor publice centrale/locale, 
societăţilor bancare, angajatorului/potenţialului angajator al persoanei vizate.
Doriţi să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ilfov? 
£ DA £NU 
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra 
datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa 
justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă 
privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi 
adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Oficiul de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară Ilfov. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. 
Datele dumneavoastră vor fi transferate în ............... (precizaţi statele), în 
vederea....................(se precizează scopul transferului datelor în străinătate)."
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi 
cât mai curând posibil.
_______________________________________________________________ 
Observaţie:
*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea 

datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări 
prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de 



poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura 
dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; 
*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici 

o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.



DREPTURILE PERSO ANEI  V IZATE ÎN  CONTEXTUL  PRELUCRĂRI I  
DATELOR CU CARACTER PERSONAL

LEGE Nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

CAP. 4
Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal

ART. 12
Informarea persoanei vizate
(1) În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana 
vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele 
informaţii, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile 
respective:
a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; 
dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le 
furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în 
special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi 
condiţiile în care pot fi exercitate;
d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de 
supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.
(2) În cazul în care datele nu sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este 
obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea 
acestora către terţi, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze 
persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care persoana 
vizată posedă deja informaţiile respective:
a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informaţii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile 
de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru 
persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de 
opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de 
supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.
(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează 
exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii 
asupra surselor de informare.
(4) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în
scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, ori în orice alte situaţii în care 
furnizarea unor asemenea informaţii se dovedeşte imposibilă sau ar implica un efort 
disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum şi în situaţiile în 
care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege.

ART. 13
Dreptul de acces la date
(1) Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod 
gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau 



nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situaţia în care prelucrează date 
cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu 
confirmarea, cel puţin următoarele:
a) informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi 
destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
b) comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum şi a 
oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează 
orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;
d) informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului de 
opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
e) informaţii asupra posibilităţii de a consulta registrul de evidenţă a prelucrărilor de date 
cu caracter personal, prevăzut la art. 24, de a înainta plângere către autoritatea de 
supraveghere, precum şi de a se adresa instanţei pentru atacarea deciziilor operatorului, 
în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi.
(2) Persoana vizată poate solicita de la operator informaţiile prevăzute la alin. (1), printr-
o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta 
dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de 
poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i 
se va face numai personal.
(3) Operatorul este obligat să comunice informaţiile solicitate, în termen de 15 zile de la 
data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului exprimate potrivit 
alin. (2).
(4) În cazul datelor cu caracter personal legate de starea de sănătate, cererea prevăzută 
la alin. (2) poate fi introdusă de persoana vizată fie direct, fie prin intermediul unui cadru 
medical care va indica în cerere persoana în numele căreia este introdusă. La cererea 
operatorului sau a persoanei vizate comunicarea prevăzută la alin. (3) poate fi făcută 
prin intermediul unui cadru medical desemnat de persoana vizată.
(5) În cazul în care datele cu caracter personal legate de starea de sănătate sunt 
prelucrate în scop de cercetare ştiinţifică, dacă nu există, cel puţin aparent, riscul de a se 
aduce atingere drepturilor persoanei vizate şi dacă datele nu sunt utilizate pentru a lua 
decizii sau măsuri faţă de o anumită persoană, comunicarea prevăzută la alin. (3) se 
poate face şi într-un termen mai mare decât cel prevăzut la acel alineat, în măsura în 
care aceasta ar putea afecta bunul mers sau rezultatele cercetării, şi nu mai târziu de 
momentul în care cercetarea este încheiată. În acest caz persoana vizată trebuie să îşi fi 
dat în mod expres şi neechivoc consimţământul ca datele să fie prelucrate în scop de 
cercetare ştiinţifică, precum şi asupra posibilei amânări a comunicării prevăzute la alin. 
(3) din acest motiv.
(6) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează 
exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii 
asupra surselor de informare.

ART. 14
Dreptul de intervenţie asupra datelor
(1) Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod 
gratuit:
a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare 
nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este 
conformă prezentei legi;



c) notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operaţiuni efectuate 
conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu 
presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.
(2) Pentru exercitarea dreptului prevăzut la alin. (1) persoana vizată va înainta 
operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul 
poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care 
poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure 
că predarea i se va face numai personal.
(3) Operatorul este obligat să comunice măsurile luate în temeiul alin. (1), precum şi, 
dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal 
referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu 
respectarea eventualei opţiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).

ART. 15
Dreptul de opoziţie
(1) Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi 
legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei 
prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de 
opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.
(2) Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici 
o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în 
numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea 
scop.
(3) În vederea exercitării drepturilor prevăzute la alin. (1) şi (2) persoana vizată va 
înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere 
solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită 
adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă 
care să asigure că predarea i se va face numai personal.
(4) Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate în temeiul alin. 
(1) sau (2), precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele 
cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data 
primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. 
(3).

ART. 16
Excepţii
(1) Prevederile art. 12, 13, ale art. 14 alin. (3) şi ale art. 15 nu se aplică în cazul 
activităţilor prevăzute la art. 2 alin. (5), dacă prin aplicarea acestora este prejudiciată 
eficienţa acţiunii sau obiectivul urmărit în îndeplinirea atribuţiilor legale ale autorităţii 
publice.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile strict pentru perioada necesară atingerii 
obiectivului urmărit prin desfăşurarea activităţilor menţionate la art. 2 alin. (5).
(3) După încetarea situaţiei care justifică aplicarea alin. (1) şi (2) operatorii care 
desfăşoară activităţile prevăzute la art. 2 alin. (5) vor lua măsurile necesare pentru a 
asigura respectarea drepturilor persoanelor vizate.
(4) Autorităţile publice ţin evidenţa unor astfel de cazuri şi informează periodic 
autoritatea de supraveghere despre modul de soluţionare a lor.

ART. 17
Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
(1) Orice persoană are dreptul de a cere şi de a obţine:



a) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, 
adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin 
mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum 
competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod 
semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care 
întruneşte condiţiile prevăzute la lit. a).
(2) Respectându-se celelalte garanţii prevăzute de prezenta lege, o persoană poate fi 
supusă unei decizii de natura celei vizate la alin. (1), numai în următoarele situaţii:
a) decizia este luată în cadrul încheierii sau executării unui contract, cu condiţia ca 
cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusă de persoana vizată, să fi 
fost satisfăcută sau ca unele măsuri adecvate, precum posibilitatea de a-şi susţine 
punctul de vedere, să garanteze apărarea propriului interes legitim;
b) decizia este autorizată de o lege care precizează măsurile ce garantează apărarea 
interesului legitim al persoanei vizate.

ART. 18
Dreptul de a se adresa justiţiei
(1) Fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de 
supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea 
oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încălcate.
(2) Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu 
caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru 
repararea acestuia.
(3) Instanţa competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul. 
Cererea de chemare în judecată este scutită de taxă de timbru.

CAP. 5
Confidenţialitatea şi securitatea prelucrărilor

ART. 19
Confidenţialitatea prelucrărilor
Orice persoană care acţionează sub autoritatea operatorului sau a persoanei 
împuternicite, inclusiv persoana împuternicită, care are acces la date cu caracter 
personal, nu poate să le prelucreze decât pe baza instrucţiunilor operatorului, cu 
excepţia cazului în care acţionează în temeiul unei obligaţii legale.



LEGE   Nr. 102 din  3 mai 2005
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere 
a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

    Text în vigoare începând cu data de 7 octombrie 2007
    REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ

    Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor 
normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până 
la 4 octombrie 2007:
    - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 131/2005*, abrogată prin Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 163/2005;
    - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 163/2005*, respinsă prin Legea nr. 
69/2006;
    - Legea nr. 69/2006;
    - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2006*, respinsă prin Legea nr. 
270/2007;
    - Legea nr. 270/2007.

    Actele normative marcate cu asterisc (*) sunt în prezent modificate, abrogate sau 
respinse şi modificările efectuate prin aceste acte normative asupra Legii nr. 
102/2005 nu mai sunt de actualitate.

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Se înfiinţează Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 
Caracter Personal, denumită în continuare Autoritatea naţională de supraveghere, ca 
autoritate publică cu personalitate juridică, autonomă şi independentă faţă de orice 
alte autoritate a administraţiei publice, ca şi faţă de orice persoană fizică sau juridică 
din domeniul privat, care exercită atribuţiile ce îi sunt date în competenţă prin 
dispoziţiile legale din domeniul prelucrării datelor cu caracter personal şi al liberei 
circulaţii a acestor date.
    (2) Autoritatea naţională de supraveghere are drept obiectiv apărarea drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţă intimă, 
familială şi privată, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi cu libera 
circulaţie a acestor date.
    (3) Atribuţiile Autorităţii naţionale de supraveghere sunt reglementate prin Legea 
nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date.



    (4) Sediul Autorităţii naţionale de supraveghere este în municipiul Bucureşti.
    ART. 2
    (1) Autoritatea naţională de supraveghere îşi exercită atribuţiile în mod transparent 
şi imparţial.
    (2) În exercitarea atribuţiilor sale Autoritatea naţională de supraveghere nu se 
substituie autorităţilor publice.
    (3) Autoritatea naţională de supraveghere nu poate fi supusă nici unui mandat 
imperativ sau reprezentativ şi nu poate fi obligată să se supună instrucţiunilor sau 
dispoziţiilor altei autorităţi.
    ART. 3
    (1) Autoritatea naţională de supraveghere este condusă de un preşedinte, a cărui 
funcţie este asimilată, din punctul de vedere al funcţiei de reprezentare, ordinii de 
precădere, drepturilor salariale şi rangului de demnitate, celei de secretar de stat.
    (2) Preşedintele conduce întreaga activitate a Autorităţii naţionale de supraveghere 
şi o reprezintă în faţa Senatului şi a Camerei Deputaţilor, în raporturile cu Guvernul, 
ministerele, alte autorităţi ale administraţiei publice, organizaţii neguvernamentale, 
precum şi cu persoane fizice şi juridice române şi străine.
    (3) În activitatea de conducere a Autorităţii naţionale de supraveghere preşedintele 
este ajutat de un vicepreşedinte, a cărui funcţie este asimilată, din punctul de vedere 
al funcţiei de reprezentare, ordinii de precădere, drepturilor salariale şi rangului de 
demnitate, celei de subsecretar de stat.
    (4) Preşedintele Autorităţii naţionale de supraveghere este ordonator principal de 
credite.
    (5) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele Autorităţii naţionale de 
supraveghere emite decizii şi instrucţiuni obligatorii pentru toate instituţiile şi 
unităţile la a căror activitate se referă.
    (6) Deciziile şi instrucţiunile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial 
al României, Partea I.
    (7) Autorităţile publice sunt obligate să comunice sau, după caz, să pună la 
dispoziţie Autorităţii naţionale de supraveghere, în condiţiile legii, informaţiile, 
documentele sau actele pe care le deţin în legătură cu cererile care au fost adresate 
acesteia, acordându-i sprijin pentru exercitarea deplină a atribuţiilor sale.
    ART. 4
    (1) Activitatea preşedintelui, a vicepreşedintelui şi a personalului Autorităţii 
naţionale de supraveghere are caracter public.
    (2) La cererea persoanelor lezate în drepturile şi libertăţile lor sau datorită unor 
motive întemeiate, preşedintele Autorităţii naţionale de supraveghere poate decide 
asupra caracterului confidenţial al activităţii desfăşurate în acest caz.
    ART. 5
    (1) Preşedintele Autorităţii naţionale de supraveghere prezintă anual rapoarte de 
activitate în şedinţa plenară a Senatului. Rapoartele trebuie să cuprindă informaţii 
relevante cu privire la activitatea Autorităţii naţionale de supraveghere. Ele pot 
conţine recomandări privind modificarea legislaţiei sau măsuri de altă natură pentru 



ocrotirea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor în legătură cu prelucrarea datelor 
personale.
    (2) Raportul anual se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, după 
prezentarea acestuia în plenul Senatului.

    CAP. 2
    Numirea şi eliberarea din funcţie a preşedintelui şi vicepreşedintelui Autorităţii 
naţionale de supraveghere

    ART. 6
    (1) Preşedintele şi vicepreşedintele Autorităţii naţionale de supraveghere sunt 
numiţi de Senat, pentru un mandat cu durata de 5 ani. Mandatul preşedintelui şi al 
vicepreşedintelui poate fi reînnoit o singură dată.
    (2) Poate fi numită în funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte al Autorităţii 
naţionale de supraveghere orice persoană cu cetăţenia română, absolventă a unei 
instituţii de învăţământ superior juridic, în condiţiile legii. Preşedintele şi 
vicepreşedintele sunt persoane independente politic, cu o solidă competenţă 
profesională, o vechime de minimum 10 ani în specialitate, o bună reputaţie şi care 
se bucură de o înaltă probitate civică.
    (3) Calitatea de preşedinte sau de vicepreşedinte al Autorităţii naţionale de 
supraveghere este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată, cu excepţia 
funcţiilor didactice.
    (4) Pe perioada în care ocupă aceste funcţii, preşedintele şi vicepreşedintele 
Autorităţii naţionale de supraveghere nu pot face parte din partide sau din alte 
structuri politice şi nu au dreptul să deţină, direct ori indirect, acţiuni sau părţi sociale 
la societăţi comerciale cu obiect de activitate în domenii care se află în competenţa 
Autorităţii naţionale de supraveghere.
    ART. 7
    (1) Propunerile de candidaţi pentru funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte al 
Autorităţii naţionale de supraveghere se fac de către Biroul permanent al Senatului, 
la recomandarea grupurilor parlamentare din cele două Camere ale Parlamentului.
    (2) Candidaţii depun la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări 
a Senatului actele prin care dovedesc că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege 
pentru a exercita funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte al Autorităţii naţionale 
de supraveghere. Candidaţii vor fi audiaţi de Comisia juridică, de numiri, disciplină, 
imunităţi şi validări. Senatul hotărăşte asupra numirii acestora, după audierea în plen.
    (3) Numirea preşedintelui şi a vicepreşedintelui Autorităţii naţionale de 
supraveghere se face cu votul majorităţii senatorilor. Dacă la primul tur de scrutin nu 
se obţine această majoritate, se va organiza un nou tur de scrutin la care vor participa 
numai candidaţii situaţi pe primele două locuri la turul de scrutin anterior.
    ART. 8



    (1) Mandatul de preşedinte, respectiv de vicepreşedinte al Autorităţii naţionale de 
supraveghere începe pe data numirii şi durează până la instalarea în funcţie a noului 
preşedinte, respectiv vicepreşedinte.
    (2) Înainte de începerea exercitării mandatului, preşedintele şi vicepreşedintele 
Autorităţii naţionale de supraveghere vor depune în faţa plenului Senatului următorul 
jurământ: "Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să apăr drepturile şi libertăţile 
cetăţenilor, îndeplinindu-mi cu bună-credinţă şi imparţialitate atribuţiile de 
preşedinte/vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Personal. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!"
    (3) Jurământul poate fi depus, după caz, şi fără formula religioasă.
    (4) Refuzul depunerii jurământului conduce la infirmarea numirii în funcţie a 
preşedintelui, respectiv a vicepreşedintelui Autorităţii naţionale de supraveghere şi 
deschide procedura pentru o nouă numire în funcţie.
    ART. 9
    (1) Mandatul preşedintelui, respectiv al vicepreşedintelui Autorităţii naţionale de 
supraveghere, încetează înainte de termen în caz de demisie, revocare din funcţie, 
incompatibilitate cu alte funcţii publice sau private, imposibilitate de a-şi îndeplini 
atribuţiile mai mult de 90 de zile, constatată prin examen medical de specialitate, ori 
în caz de deces.
    (2) Revocarea din funcţie a preşedintelui, respectiv a vicepreşedintelui Autorităţii 
naţionale de supraveghere intervine ca urmare a încălcării Constituţiei şi a legilor sau 
în cazul neîndeplinirii corespunzătoare a atribuţiilor şi se face la propunerea Biroului 
permanent al Senatului, pe baza raportului Comisiei juridice, de numiri, disciplină, 
imunităţi şi validări, cu votul majorităţii senatorilor.
    (3) Demisia, incompatibilitatea, imposibilitatea de îndeplinire a funcţiei sau 
decesul se constată de către Biroul permanent al Senatului, în cel mult 10 zile de la 
apariţia cauzei care determină încetarea mandatului.

    CAP. 3
    Atribuţiile preşedintelui şi ale vicepreşedintelui Autorităţii naţionale de 
supraveghere

    ART. 10
    Preşedintele Autorităţii naţionale de supraveghere are următoarele atribuţii:
    a) organizează şi coordonează activitatea Autorităţii naţionale de supraveghere;
    b) asigură informarea operatorilor şi a persoanelor vizate de operaţiunile de 
prelucrare a datelor cu caracter personal despre drepturile şi obligaţiile ce le revin şi 
urmăreşte modul de aplicare a legislaţiei privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestora;
    c) asigură informarea operatorilor cu privire la obligaţiile ce le revin şi a 
persoanelor vizate cu privire la drepturile de care beneficiază în contextul prelucrării 
datelor cu caracter personal;



    d) urmăreşte modul de aplicare a legislaţiei privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date;
    e) primeşte şi repartizează cererile adresate de persoanele lezate prin încălcarea 
drepturilor sau libertăţilor cetăţeneşti în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date şi decide asupra acestor cereri;
    f) urmăreşte rezolvarea, în condiţiile legii, a cererilor primite şi solicită 
persoanelor juridice sau fizice în cauză încetarea încălcării drepturilor şi libertăţilor 
cetăţeneşti, repunerea în drepturi a petiţionarului şi repararea pagubelor;
    g) încadrează, în condiţiile legii, funcţionarii publici şi personalul angajat cu 
contract de muncă şi exercită dreptul de autoritate administrativă şi disciplinară 
asupra acestora;
    h) exercită funcţia de ordonator principal de credite;
    i) asigură cooperarea cu instituţii similare din străinătate;
    j) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de prezenta lege, de legile speciale care 
reglementează activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal şi libera 
circulaţie a acestor date şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare.
    ART. 11
    (1) Atribuţiile vicepreşedintelui Autorităţii naţionale de supraveghere sunt 
prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a acesteia.
    (2) Vicepreşedintele Autorităţii naţionale de supraveghere îndeplineşte atribuţiile 
preşedintelui în caz de imposibilitate temporară de exercitare a funcţiei de către 
acesta.
    ART. 12
    (1) Preşedintele Autorităţii naţionale de supraveghere îşi exercită atribuţiile din 
oficiu sau la cererea persoanelor lezate prevăzute la art. 10 lit. e) şi f).
    (2) Cererile pot fi adresate de orice persoană fizică, fără deosebire de cetăţenie, 
vârstă, sex, apartenenţă politică sau convingeri religioase, precum şi de persoane 
juridice.
    ART. 13
    (1) Autoritatea naţională de supraveghere are dreptul să facă investigaţii şi 
controale prealabile, să ceară autorităţilor administraţiei publice orice informaţii sau 
documente necesare investigaţiei, să audieze şi să ia declaraţii de la conducătorii 
autorităţilor administraţiei publice şi de la orice funcţionar public sau personal 
contractual care poate da informaţiile necesare soluţionării unei cereri adresate 
Autorităţii naţionale de supraveghere în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date.
    (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi celorlalte autorităţi şi instituţii publice,
oricăror servicii publice aflate sub coordonarea autorităţilor administraţiei publice, 
precum şi persoanelor juridice sau fizice din sectorul privat care intră sub incidenţa 
legislaţiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor 
date.
    ART. 14



    (1) Preşedintele şi vicepreşedintele Autorităţii naţionale de supraveghere, precum 
şi personalul acesteia au acces, în condiţiile legii, la documentele clasificate deţinute 
de autorităţile publice sau de alte persoane juridice, în măsura în care acestea sunt 
necesare pentru exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege.
    (2) Preşedintele şi vicepreşedintele Autorităţii naţionale de supraveghere, precum 
şi personalul acesteia au obligaţia de a nu divulga sau de a nu face publice 
informaţiile sau documentele clasificate la care au avut acces. Această obligaţie se 
menţine şi după încetarea activităţii persoanelor respective în cadrul Autorităţii 
naţionale de supraveghere, sub sancţiunea prevăzută de legea penală.

    CAP. 4
    Organizarea şi funcţionarea Autorităţii naţionale de supraveghere

    ART. 15
    (1) Structura organizatorică a Autorităţii naţionale de supraveghere se aprobă de 
preşedintele acesteia, cu avizul Biroului permanent al Senatului.
    (2) Numărul maxim de posturi, exclusiv demnitarii, este de 50. Până la rectificarea 
bugetară din cursul anului 2005, Autoritatea naţională de supraveghere va avea un 
număr de 37 de posturi, exclusiv demnitarii.
    (3) Regulamentul de organizare şi funcţionare se întocmeşte de Autoritatea 
naţională de supraveghere şi se aprobă de Biroul permanent al Senatului.
    (4) Statul de funcţii şi structura posturilor pe compartimente se aprobă de 
preşedintele Autorităţii naţionale de supraveghere.
    ART. 16
    (1) Personalul Autorităţii naţionale de supraveghere este format din funcţionari 
publici sau, după caz, personal contractual şi se încadrează prin examen sau concurs, 
în condiţiile legii.
    (2) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului Autorităţii 
naţionale de supraveghere se stabilesc prin fişa postului, pe baza regulamentului de 
organizare şi funcţionare.
    (3) Angajarea, avansarea, precum şi modificarea şi încetarea raporturilor de 
serviciu sau, după caz, de muncă ale personalului contractual din aparatul Autorităţii 
naţionale de supraveghere se fac prin decizie a preşedintelui acesteia, în condiţiile 
legii.
    (4) Personalul Autorităţii naţionale de supraveghere nu poate deţine acţiuni sau 
părţi sociale la societăţile comerciale cu obiect de activitate în domenii care se află în 
competenţa acesteia şi nu poate avea calitatea de membru în organele de conducere 
ale unor asemenea societăţi.
    (5) Încălcarea prevederilor prezentei legi, a legilor speciale care reglementează 
domeniul de activitate al Autorităţii naţionale de supraveghere sau a regulamentului 
de organizare şi funcţionare atrage răspunderea penală, contravenţională sau 
disciplinară, după caz.
    ART. 17



    (1) Autoritatea naţională de supraveghere are un buget propriu, care face parte 
integrantă din bugetul de stat.
    (2) Autoritatea naţională de supraveghere, cu consultarea Guvernului, îşi aprobă 
bugetul propriu şi îl înaintează Guvernului în vederea includerii în bugetul de stat. 
Obiecţiile preşedintelui la proiectul de buget întocmit de Guvern se prezintă 
Parlamentului pentru soluţionare.
    ART. 18
    Salarizarea personalului Autorităţii naţionale de supraveghere se realizează 
corespunzător funcţiilor similare din aparatul celor două Camere ale Parlamentului, 
în condiţiile legii.

    CAP. 5
    Dispoziţii finale şi tranzitorii

    ART. 19*)
    (1) Baza de date şi evidenţele, inclusiv arhiva şi celelalte documente deţinute şi 
gestionate de Avocatul Poporului, referitoare la activitatea de protecţie a persoanelor 
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, se preiau de către Autoritatea 
naţională de supraveghere, pe bază de protocol de predare-primire, încheiat în termen 
de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
    (2) La împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), Autoritatea naţională de 
supraveghere preia activitatea de protecţie a persoanelor cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi personalul aferent acestei activităţi de la instituţia 
Avocatul Poporului.
    (3) Până la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), Guvernul va pune la 
dispoziţie Autorităţii naţionale de supraveghere spaţiul şi dotările necesare 
desfăşurării activităţii acesteia.
    (4) După adoptarea regulamentului prevăzut la art. 15 alin. (3), dar nu mai târziu 
de termenul prevăzut la alin. (1), Autoritatea naţională de supraveghere va încadra 
personalul necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege.
------------
    *) Termenul prevăzut la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 102/2005 a fost prorogat 
până la data de 31 decembrie 2005 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
131/2005, abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 163/2005. Ulterior, 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 163/2005 a fost respinsă prin Legea nr. 
69/2006.

    ART. 20
    (1) Numărul de 37 de posturi şi fondurile aferente funcţionării Autorităţii naţionale 
de supraveghere se asigură prin diminuarea corespunzătoare a numărului de posturi 
şi a fondurilor aprobate pentru Avocatul Poporului.
    (2) Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările prevăzute 
la alin. (1) în structura bugetului de stat, în structura şi volumul bugetelor celor două 



instituţii - Avocatul Poporului şi Autoritatea naţională de supraveghere -, precum şi 
în anexele la acestea.
    ART. 21
    Până la împlinirea termenului prevăzut la art. 19 alin. (1), Avocatul Poporului va 
îndeplini în continuare atribuţiile prevăzute de lege în domeniul protecţiei 
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
    ART. 22
    Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor 
cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 790 din 12 decembrie 2001, se modifică şi se completează 
după cum urmează:
    1. Alineatul (1) al articolului 21 va avea următorul cuprins:
    "ART. 21
    (1) Autoritatea de supraveghere, în sensul prezentei legi, este Autoritatea 
Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal."
    2. La articolul 21 alineatul (3), după litera d) se introduce o literă nouă, litera d^1), 
cu următorul cuprins:
    "d^1) informează persoanele fizice sau/şi juridice care activează în aceste domenii, 
în mod direct sau prin intermediul structurilor asociative ale acestora, asupra 
necesităţii respectării obligaţiilor şi îndeplinirii procedurilor prevăzute de prezenta 
lege;"
    3. La articolul 21 alineatul (3), după litera l) se introduce o literă nouă, litera m), 
cu următorul cuprins:
    "m) modul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal se stabileşte prin lege."
    4. Alineatul (5) al articolului 27 se abrogă.
    ART. 23
    Declaraţia formulată la art. 2 pct. 3 din Legea nr. 682/2001 privind ratificarea 
Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor 
cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 21 decembrie 2001, se modifică 
şi va avea următorul cuprins:
    "3. La art. 3 pct. 2 lit. c):
    Prezenta convenţie se aplică şi prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate 
prin alte mijloace decât cele automate, care fac parte dintr-un sistem de evidenţă sau 
care sunt destinate a fi incluse într-un asemenea sistem.
    Autoritatea naţională competentă este Autoritatea Naţională de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal."
    ART. 24
    Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, Biroul permanent al Senatului va 
transmite, în termen de 10 zile, Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi 
validări propunerile de candidaţi pentru funcţia de preşedinte şi de vicepreşedinte al 
Autorităţii naţionale de supraveghere, în conformitate cu prevederile art. 7.





LEGE nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia 
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale 
Art. 1: Scop
(1)Prezenta lege are ca scop garantarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţa intimă, familială şi 
privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
(2)Exercitarea drepturilor prevăzute în prezenta lege nu poate fi restrânsă decât în 
cazuri expres şi limitativ prevăzute de lege.
Art. 2: Domeniu de aplicare
(1)Prezenta lege se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal, efectuate, în 
tot sau în parte, prin mijloace automate, precum şi prelucrării prin alte mijloace 
decât cele automate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de 
evidenţă sau care sunt destinate să fie incluse într-un asemenea sistem.
 (2)Prezenta lege se aplică:
a)prelucrărilor de date cu caracter personal, efectuate în cadrul activităţilor 
desfăşurate de operatori stabiliţi în România;
b)prelucrărilor de date cu caracter personal, efectuate în cadrul activităţilor 
desfăşurate de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale României;
c)prelucrărilor de date cu caracter personal, efectuate în cadrul activităţilor 
desfăşurate de operatori care nu sunt stabiliţi în România, prin utilizarea de mijloace 
de orice natură situate pe teritoriul României, cu excepţia cazului în care aceste 
mijloace nu sunt utilizate decât în scopul tranzitării pe teritoriul României a datelor 
cu caracter personal care fac obiectul prelucrărilor respective.
(3)În cazul prevăzut la alin. (2) lit. c) operatorul îşi va desemna un reprezentant 
care trebuie să fie o persoană stabilită în România. Prevederile prezentei legi 
aplicabile operatorului sunt aplicabile şi reprezentantului acestuia, fără a aduce 
atingere posibilităţii de a introduce acţiune în justiţie direct împotriva operatorului.
(4)Prezenta lege se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate de 
persoane fizice sau juridice, române ori străine, de drept public sau de drept privat, 
indiferent dacă au loc în sectorul public sau în sectorul privat.
(5)În limitele prevăzute de prezenta lege, aceasta se aplică şi prelucrărilor şi 
transferului de date cu caracter personal, efectuate în cadrul activităţilor de 
prevenire, cercetare şi reprimare a infracţiunilor şi de menţinere a ordinii publice, 
precum şi al altor activităţi desfăşurate în domeniul dreptului penal, în limitele şi cu 
restricţiile stabilite de lege.
(6)Prezenta lege nu se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal, efectuate de 
persoane fizice exclusiv pentru uzul lor personal, dacă datele în cauză nu sunt 
destinate a fi dezvăluite.
(7)Prezenta lege nu se aplică prelucrărilor şi transferului de date cu caracter 
personal, efectuate în cadrul activităţilor în domeniul apărării naţionale şi siguranţei 
naţionale, desfăşurate în limitele şi cu restricţiile stabilite de lege.
(8)Prevederile prezentei legi nu aduc atingere obligaţiilor asumate de România prin 
instrumente juridice ratificate.
Art. 3: Definiţii
În înţelesul prezentei legi, următorii termeni se definesc după cum urmează:
a)date cu caracter personal - orice informaţii referitoare la o persoană fizică 
identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate 
fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de 



identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, 
fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
b)prelucrarea datelor cu caracter personal - orice operaţiune sau set de operaţiuni 
care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau 
neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori 
modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin 
transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, 
ştergerea sau distrugerea;
c)stocarea - păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;
d)sistem de evidenţă a datelor cu caracter personal - orice structură organizată de 
date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă 
această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este 
repartizată după criterii funcţionale ori geografice;

e)operator - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, 
inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care 
stabileşte scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
dacă scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt 
determinate printr-un act normativ sau în baza unui act normativ, operator este 
persoana fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, care este desemnată 
ca operator prin acel act normativ sau în baza acelui act normativ;
f)persoană împuternicită de către operator - o persoană fizică sau juridică, de drept 
privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile 
teritoriale ale acestora, care prelucrează date cu caracter personal pe seama 
operatorului;
g)terţ - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv 
autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, alta decât 
persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub 
autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să 
prelucreze date;
h)destinatar - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, 
inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, căreia îi 
sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terţ; autorităţile publice cărora li se 
comunică date în cadrul unei competenţe speciale de anchetă nu vor fi considerate 
destinatari;
i)date anonime - date care, datorită originii sau modalităţii specifice de prelucrare, 
nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă.
CAPITOLUL II: Reguli generale privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal
Art. 4: Caracteristicile datelor cu caracter personal în cadrul 
prelucrării
 (1)Datele cu caracter personal destinate a face obiectul prelucrării trebuie să fie:
a)prelucrate cu bună-credinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
b)colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime; prelucrarea ulterioară a 
datelor cu caracter personal în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică 
nu va fi considerată incompatibilă cu scopul colectării dacă se efectuează cu 
respectarea dispoziţiilor prezentei legi, inclusiv a celor care privesc efectuarea 
notificării către autoritatea de supraveghere, precum şi cu respectarea garanţiilor 
privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prevăzute de normele care 
reglementează activitatea statistică ori cercetarea istorică sau ştiinţifică;
c)adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate şi 
ulterior prelucrate;



d)exacte şi, dacă este cazul, actualizate; în acest scop se vor lua măsurile necesare 
pentru ca datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care 
sunt colectate şi pentru care vor fi ulterior prelucrate, să fie şterse sau rectificate;
e)stocate într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate strict pe 
durata necesară realizării scopurilor în care datele sunt colectate şi în care vor fi 
ulterior prelucrate; stocarea datelor pe o durată mai mare decât cea menţionată, în 
scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, se va face cu respectarea 
garanţiilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prevăzute în normele 
care reglementează aceste domenii, şi numai pentru perioada necesară realizării 
acestor scopuri.
(2)Operatorii au obligaţia să respecte prevederile alin. (1) şi să asigure îndeplinirea 
acestor prevederi de către persoanele împuternicite.
Art. 5: Condiţii de legitimitate privind prelucrarea datelor
(1)Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepţia prelucrărilor care 
vizează date din categoriile menţionate la art. 7 alin. (1), art. 8 şi 10, poate fi 
efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul în mod expres şi 
neechivoc pentru acea prelucrare.
 (2)Consimţământul persoanei vizate nu este cerut în următoarele cazuri:
a)când prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract sau 
antecontract la care persoana vizată este parte ori în vederea luării unor măsuri, la 
cererea acesteia, înaintea încheierii unui contract sau antecontract;
b)când prelucrarea este necesară în vederea protejării vieţii, integrităţii fizice sau 
sănătăţii persoanei vizate ori a unei alte persoane ameninţate;
c)când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale a 
operatorului;
d)când prelucrarea este necesară în vederea aducerii la îndeplinire a unor măsuri de 
interes public sau care vizează exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu 
care este învestit operatorul sau terţul căruia îi sunt dezvăluite datele;
e)când prelucrarea este necesară în vederea realizării unui interes legitim al 
operatorului sau al terţului căruia îi sunt dezvăluite datele, cu condiţia ca acest 
interes să nu prejudicieze interesul sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale 
persoanei vizate;
f)când prelucrarea priveşte date obţinute din documente accesibile publicului, 
conform legii;
g)când prelucrarea este făcută exclusiv în scopuri statistice, de cercetare istorică sau 
ştiinţifică, iar datele rămân anonime pe toată durata prelucrării.
(3)Prevederile alin. (2) nu aduc atingere dispoziţiilor legale care reglementează 
obligaţia autorităţilor publice de a respecta şi de a ocroti viaţa intimă, familială şi 
privată.
Art. 6: Încheierea operaţiunilor de prelucrare
 (1)La încheierea operaţiunilor de prelucrare, dacă persoana vizată nu şi-a dat în 
mod expres şi neechivoc consimţământul pentru o altă destinaţie sau pentru o 
prelucrare ulterioară, datele cu caracter personal vor fi:
a)distruse;
b)transferate unui alt operator, cu condiţia ca operatorul iniţial să garanteze faptul 
că prelucrările ulterioare au scopuri similare celor în care s-a făcut prelucrarea 
iniţială;
c)transformate în date anonime şi stocate exclusiv în scopuri statistice, de cercetare 
istorică sau ştiinţifică.
(2)În cazul operaţiunilor de prelucrare efectuate în condiţiile prevăzute la art. 5 alin. 
(2) lit. c) sau d), în cadrul activităţilor descrise la art. 2 alin. (5), operatorul poate 
stoca datele cu caracter personal pe perioada necesară realizării scopurilor concrete 
urmărite, cu condiţia asigurării unor măsuri corespunzătoare de protejare a acestora, 



după care va proceda la distrugerea lor dacă nu sunt aplicabile prevederile legale 
privind păstrarea arhivelor.
CAPITOLUL III: Reguli speciale privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal
Art. 7: Prelucrarea unor categorii speciale de date
(1)Prelucrarea datelor cu caracter personal legate de originea rasială sau etnică, de 
convingerile politice, religioase, filozofice sau de natură similară, de apartenenţa 
sindicală, precum şi a datelor cu caracter personal privind starea de sănătate sau 
viaţa sexuală este interzisă.
 (2)Prevederile alin. (1) nu se aplică în următoarele cazuri:
a)când persoana vizată şi-a dat în mod expres consimţământul pentru o astfel de 
prelucrare;
b)când prelucrarea este necesară în scopul respectării obligaţiilor sau drepturilor 
specifice ale operatorului în domeniul dreptului muncii, cu respectarea garanţiilor 
prevăzute de lege; o eventuală dezvăluire către un terţ a datelor prelucrate poate fi 
efectuată numai dacă există o obligaţie legală a operatorului în acest sens sau dacă 
persoana vizată a consimţit expres la această dezvăluire;
c)când prelucrarea este necesară pentru protecţia vieţii, integrităţii fizice sau a 
sănătăţii persoanei vizate ori a altei persoane, în cazul în care persoana vizată se află 
în incapacitate fizică sau juridică de a-şi da consimţământul;
d)când prelucrarea este efectuată în cadrul activităţilor sale legitime de către o 
fundaţie, asociaţie sau de către orice altă organizaţie cu scop nelucrativ şi cu specific 
politic, filozofic, religios ori sindical, cu condiţia ca persoana vizată să fie membră a 
acestei organizaţii sau să întreţină cu aceasta, în mod regulat, relaţii care privesc 
specificul activităţii organizaţiei şi ca datele să nu fie dezvăluite unor terţi fără 
consimţământul persoanei vizate;
e)când prelucrarea se referă la date făcute publice în mod manifest de către 
persoana vizată;
f)când prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui 
drept în justiţie;
g)când prelucrarea este necesară în scopuri de medicină preventivă, de stabilire a 
diagnosticelor medicale, de administrare a unor îngrijiri sau tratamente medicale 
pentru persoana vizată ori de gestionare a serviciilor de sănătate care acţionează în 
interesul persoanei vizate, cu condiţia ca prelucrarea datelor respective să fie 
efectuate de către ori sub supravegherea unui cadru medical supus secretului 
profesional sau de către ori sub supravegherea unei alte persoane supuse unei 
obligaţii echivalente în ceea ce priveşte secretul;
h)când legea prevede în mod expres aceasta în scopul protejării unui interes public 
important, cu condiţia ca prelucrarea să se efectueze cu respectarea drepturilor 
persoanei vizate şi a celorlalte garanţii prevăzute de prezenta lege.
(3)Prevederile alin. (2) nu aduc atingere dispoziţiilor legale care reglementează 
obligaţia autorităţilor publice de a respecta şi de a ocroti viaţa intimă, familială şi 
privată.
(4)Autoritatea de supraveghere poate dispune, din motive întemeiate, interzicerea 
efectuării unei prelucrări de date din categoriile prevăzute la alin. (1), chiar dacă 
persoana vizată şi-a dat în scris şi în mod neechivoc consimţământul, iar acest 
consimţământ nu a fost retras, cu condiţia ca interdicţia prevăzută la alin. (1) să nu 
fie înlăturată prin unul dintre cazurile la care se referă alin. (2) lit. b)-g).
Art. 8: Prelucrarea datelor cu caracter personal având funcţie de 
identificare
 (1)Prelucrarea codului numeric personal sau a altor date cu caracter personal având 
o funcţie de identificare de aplicabilitate generală poate fi efectuată numai dacă:



a)persoana vizată şi-a dat în mod expres consimţământul; sau
b)prelucrarea este prevăzută în mod expres de o dispoziţie legală.
(2)Autoritatea de supraveghere poate stabili şi alte cazuri în care se poate efectua 
prelucrarea datelor prevăzute la alin. (1), numai cu condiţia instituirii unor garanţii 
adecvate pentru respectarea drepturilor persoanelor vizate.
Art. 9: Prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de 
sănătate
 (1)În afara cazurilor prevăzute la art. 7 alin. (2), prevederile art. 7 alin. (1) nu se 
aplică în privinţa prelucrării datelor privind starea de sănătate în următoarele cazuri:
a)dacă prelucrarea este necesară pentru protecţia sănătăţii publice;
b)dacă prelucrarea este necesară pentru prevenirea unui pericol iminent, pentru 
prevenirea săvârşirii unei fapte penale sau pentru împiedicarea producerii rezultatului 
unei asemenea fapte ori pentru înlăturarea urmărilor prejudiciabile ale unei 
asemenea fapte.
(2)Prelucrarea datelor privind starea de sănătate poate fi efectuată numai de către 
ori sub supravegherea unui cadru medical, cu condiţia respectării secretului 
profesional, cu excepţia situaţiei în care persoana vizată şi-a dat în scris şi în mod 
neechivoc consimţământul atâta timp cât acest consimţământ nu a fost retras, 
precum şi cu excepţia situaţiei în care prelucrarea este necesară pentru prevenirea 
unui pericol iminent, pentru prevenirea săvârşirii unei fapte penale, pentru 
împiedicarea producerii rezultatului unei asemenea fapte sau pentru înlăturarea 
urmărilor sale prejudiciabile.
(3)Cadrele medicale, instituţiile de sănătate şi personalul medical al acestora pot 
prelucra date cu caracter personal referitoare la starea de sănătate, fără autorizaţia 
autorităţii de supraveghere, numai dacă prelucrarea este necesară pentru protejarea 
vieţii, integrităţii fizice sau sănătăţii persoanei vizate. Când scopurile menţionate se 
referă la alte persoane sau la public în general şi persoana vizată nu şi-a dat 
consimţământul în scris şi în mod neechivoc, trebuie cerută şi obţinută în prealabil 
autorizaţia autorităţii de supraveghere. Prelucrarea datelor cu caracter personal în 
afara limitelor prevăzute în autorizaţie este interzisă.
(4)Cu excepţia motivelor de urgenţă, autorizaţia prevăzută la alin. (3) poate fi 
acordată numai după ce a fost consultat Colegiul Medicilor din România.
(5)Datele cu caracter personal privind starea de sănătate pot fi colectate numai de 
la persoana vizată. Prin excepţie, aceste date pot fi colectate din alte surse numai în 
măsura în care este necesar pentru a nu compromite scopurile prelucrării, iar 
persoana vizată nu vrea ori nu le poate furniza.
Art. 10: Prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la fapte 
penale sau contravenţii
(1)Prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la săvârşirea de infracţiuni de 
către persoana vizată ori la condamnări penale, măsuri de siguranţă sau sancţiuni 
administrative ori contravenţionale, aplicate persoanei vizate, poate fi efectuată 
numai de către sau sub controlul autorităţilor publice, în limitele puterilor ce le sunt 
conferite prin lege şi în condiţiile stabilite de legile speciale care reglementează 
aceste materii.
(2)Autoritatea de supraveghere poate stabili şi alte cazuri în care se poate efectua 
prelucrarea datelor prevăzute la alin. (1), numai cu condiţia instituirii unor garanţii 
adecvate pentru respectarea drepturilor persoanelor vizate.
(3)Un registru complet al condamnărilor penale poate fi ţinut numai sub controlul 
unei autorităţi publice, în limitele puterilor ce îi sunt conferite prin lege.
Art. 11: Excepţii
Prevederile art. 5, 6, 7 şi 10 nu se aplică în situaţia în care prelucrarea datelor se 
face exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă prelucrarea priveşte 



date cu caracter personal care au fost făcute publice în mod manifest de către 
persoana vizată sau care sunt strâns legate de calitatea de persoană publică a 
persoanei vizate ori de caracterul public al faptelor în care este implicată.
CAPITOLUL IV: Drepturile persoanei vizate în contextul 
prelucrării datelor cu caracter personal
Art. 12: Informarea persoanei vizate
 (1)În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana 
vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele 
informaţii, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile 
respective:
a)identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
b)scopul în care se face prelucrarea datelor;
c)informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai 
datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele 
refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru 
persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de 
opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
d)orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de 
supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.
 (2)În cazul în care datele nu sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul 
este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea 
acestora către terţi, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze 
persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care 
persoana vizată posedă deja informaţiile respective:
a)identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
b)scopul în care se face prelucrarea datelor;
c)informaţii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau 
categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege 
pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor 
şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
d)orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de 
supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.
(3)Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează 
exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da 
indicii asupra surselor de informare.
(4)Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în 
scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, ori în orice alte situaţii în care 
furnizarea unor asemenea informaţii se dovedeşte imposibilă sau ar implica un efort 
disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum şi în situaţiile 
în care înregistrarea sau dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege.
Art. 13: Dreptul de acces la date
 (1)Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod 
gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt 
sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situaţia în care 
prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, 
împreună cu confirmarea, cel puţin următoarele:
a)informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi 
destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
b)comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum 
şi a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;
c)informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează 
orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;



d)informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului de 
opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
e)informaţii asupra posibilităţii de a consulta registrul de evidenţă a prelucrărilor de 
date cu caracter personal, prevăzut la art. 24, de a înainta plângere către autoritatea 
de supraveghere, precum şi de a se adresa instanţei pentru atacarea deciziilor 
operatorului, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi.
(2)Persoana vizată poate solicita de la operator informaţiile prevăzute la alin. (1), 
printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul 
poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, 
care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să 
asigure că predarea i se va face numai personal.
(3)Operatorul este obligat să comunice informaţiile solicitate, în termen de 15 zile de 
la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului exprimate 
potrivit alin. (2).
(4)În cazul datelor cu caracter personal legate de starea de sănătate, cererea 
prevăzută la alin. (2) poate fi introdusă de persoana vizată fie direct, fie prin 
intermediul unui cadru medical care va indica în cerere persoana în numele căreia 
este introdusă. La cererea operatorului sau a persoanei vizate comunicarea 
prevăzută la alin. (3) poate fi făcută prin intermediul unui cadru medical desemnat 
de persoana vizată.
(5)În cazul în care datele cu caracter personal legate de starea de sănătate sunt 
prelucrate în scop de cercetare ştiinţifică, dacă nu există, cel puţin aparent, riscul de 
a se aduce atingere drepturilor persoanei vizate şi dacă datele nu sunt utilizate 
pentru a lua decizii sau măsuri faţă de o anumită persoană, comunicarea prevăzută 
la alin. (3) se poate face şi într-un termen mai mare decât cel prevăzut la acel 
alineat, în măsura în care aceasta ar putea afecta bunul mers sau rezultatele 
cercetării, şi nu mai târziu de momentul în care cercetarea este încheiată. În acest 
caz persoana vizată trebuie să îşi fi dat în mod expres şi neechivoc consimţământul 
ca datele să fie prelucrate în scop de cercetare ştiinţifică, precum şi asupra posibilei 
amânări a comunicării prevăzute la alin. (3) din acest motiv.
(6)Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează 
exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da 
indicii asupra surselor de informare.
Art. 14: Dreptul de intervenţie asupra datelor
 (1)Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod 
gratuit:
a)după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror 
prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau 
inexacte;
b)după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este 
conformă prezentei legi;
c)notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operaţiuni 
efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă 
sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi 
lezat.
(2)Pentru exercitarea dreptului prevăzut la alin. (1) persoana vizată va înainta 
operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere 
solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită 
adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă 
care să asigure că predarea i se va face numai personal.
(3)Operatorul este obligat să comunice măsurile luate în temeiul alin. (1), precum şi, 
dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter 



personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii 
cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).
Art. 15: Dreptul de opoziţie
(1)Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive 
întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă 
obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. 
În caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.
(2)Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără 
nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing 
direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un 
asemenea scop.
(3)În vederea exercitării drepturilor prevăzute la alin. (1) şi (2) persoana vizată va 
înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere 
solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită 
adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă 
care să asigure că predarea i se va face numai personal.
(4)Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate în temeiul 
alin. (1) sau (2), precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost 
dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 
zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului 
exprimate potrivit alin. (3).
Art. 16: Excepţii
(1)Prevederile art. 12, 13, ale art. 14 alin. (3) şi ale art. 15 nu se aplică în cazul 
activităţilor prevăzute la art. 2 alin. (5), dacă prin aplicarea acestora este 
prejudiciată eficienţa acţiunii sau obiectivul urmărit în îndeplinirea atribuţiilor legale 
ale autorităţii publice.
(2)Prevederile alin. (1) sunt aplicabile strict pentru perioada necesară atingerii 
obiectivului urmărit prin desfăşurarea activităţilor menţionate la art. 2 alin. (5).
(3)După încetarea situaţiei care justifică aplicarea alin. (1) şi (2) operatorii care 
desfăşoară activităţile prevăzute la art. 2 alin. (5) vor lua măsurile necesare pentru a 
asigura respectarea drepturilor persoanelor vizate.
(4)Autorităţile publice ţin evidenţa unor astfel de cazuri şi informează periodic 
autoritatea de supraveghere despre modul de soluţionare a lor.
Art. 17: Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
 (1)Orice persoană are dreptul de a cere şi de a obţine:
a)retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, 
adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin 
mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, 
precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte 
asemenea aspecte;
b)reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod 
semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date 
care întruneşte condiţiile prevăzute la lit. a).
 (2)Respectându-se celelalte garanţii prevăzute de prezenta lege, o persoană poate 
fi supusă unei decizii de natura celei vizate la alin. (1), numai în următoarele situaţii:
a)decizia este luată în cadrul încheierii sau executării unui contract, cu condiţia ca 
cererea de încheiere sau de executare a contractului, introdusă de persoana vizată, 
să fi fost satisfăcută sau ca unele măsuri adecvate, precum posibilitatea de a-şi 
susţine punctul de vedere, să garanteze apărarea propriului interes legitim;
b)decizia este autorizată de o lege care precizează măsurile ce garantează apărarea 
interesului legitim al persoanei vizate.
Art. 18: Dreptul de a se adresa justiţiei



(1)Fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de 
supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea 
oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încălcate.
(2)Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu 
caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru 
repararea acestuia.
(3)Instanţa competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul. 
Cererea de chemare în judecată este scutită de taxă de timbru.
CAPITOLUL V: Confidenţialitatea şi securitatea prelucrărilor
Art. 19: Confidenţialitatea prelucrărilor
Orice persoană care acţionează sub autoritatea operatorului sau a persoanei 
împuternicite, inclusiv persoana împuternicită, care are acces la date cu caracter 
personal, nu poate să le prelucreze decât pe baza instrucţiunilor operatorului, cu 
excepţia cazului în care acţionează în temeiul unei obligaţii legale.
Art. 20: Securitatea prelucrărilor
(1)Operatorul este obligat să aplice măsurile tehnice şi organizatorice adecvate 
pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau 
ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă 
prelucrarea respectivă comportă transmisii de date în cadrul unei reţele, precum şi 
împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.
(2)Aceste măsuri trebuie să asigure, potrivit stadiului tehnicii utilizate în procesul de 
prelucrare şi de costuri, un nivel de securitate adecvat în ceea ce priveşte riscurile pe 
care le reprezintă prelucrarea, precum şi în ceea ce priveşte natura datelor care 
trebuie protejate. Cerinţele minime de securitate vor fi elaborate de autoritatea de 
supraveghere şi vor fi actualizate periodic, corespunzător progresului tehnic şi 
experienţei acumulate.
(3)Operatorul, atunci când desemnează o persoană împuternicită, este obligat să 
aleagă o persoană care prezintă suficiente garanţii în ceea ce priveşte măsurile de 
securitate tehnică şi organizatorice cu privire la prelucrările ce vor fi efectuate, 
precum şi să vegheze la respectarea acestor măsuri de către persoana desemnată.
(4)Autoritatea de supraveghere poate decide, în cazuri individuale, asupra obligării 
operatorului la adoptarea unor măsuri suplimentare de securitate, cu excepţia celor 
care privesc garantarea securităţii serviciilor de telecomunicaţii.

(5)Efectuarea prelucrărilor prin persoane împuternicite trebuie să se desfăşoare în 
baza unui contract încheiat în formă scrisă, care va cuprinde în mod obligatoriu:
a)obligaţia persoanei împuternicite de a acţiona doar în baza instrucţiunilor primite 
de la operator;
b)faptul că îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) revine şi persoanei 
împuternicite.
CAPITOLUL VI: Supravegherea şi controlul prelucrărilor de date 
cu caracter personal
Art. 21: Autoritatea de supraveghere
(1)Autoritatea de supraveghere, în sensul prezentei legi, este Avocatul Poporului.
(1)Autoritatea de supraveghere, în sensul prezentei legi, este Autoritatea 
Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

(la data 12-May-2005 Art. 21, alin. (1) din capitolul VI modificat de Art. 22, punctul 1. din 
capitolul V din Legea 102/2005 )
(2)Autoritatea de supraveghere îşi desfăşoară activitatea în condiţii de completă 
independenţă şi imparţialitate.
 (3)Autoritatea de supraveghere monitorizează şi controlează sub aspectul legalităţii 
prelucrările de date cu caracter personal care cad sub incidenţa prezentei legi.
În acest scop autoritatea de supraveghere exercită următoarele atribuţii:



a)elaborează formularele tipizate ale notificărilor şi ale registrelor proprii;
b)primeşte şi analizează notificările privind prelucrarea datelor cu caracter personal, 
anunţând operatorului rezultatele controlului prealabil;
c)autorizează prelucrările de date în situaţiile prevăzute de lege;
d)poate dispune, în cazul în care constată încălcarea dispoziţiilor prezentei legi, 
suspendarea provizorie sau încetarea prelucrării datelor, ştergerea parţială ori 
integrală a datelor prelucrate şi poate să sesiseze organele de urmărire penală sau 
să intenteze acţiuni în justiţie;
d )1 informează persoanele fizice sau/şi juridice care activează în aceste 
domenii, în mod direct sau prin intermediul structurilor asociative ale 
acestora, asupra necesităţii respectării obligaţiilor şi îndeplinirii 
procedurilor prevăzute de prezenta lege; 

(la data 12-May-2005 Art. 21, alin. (3), litera D. din capitolul VI completat de Art. 22, 
punctul 2. din capitolul V din Legea 102/2005 )
e)păstrează şi pune la dispoziţie publicului registrul de evidenţă a prelucrărilor de 
date cu caracter personal;
f)primeşte şi soluţionează plângeri, sesizări sau cereri de la persoanele fizice şi 
comunică soluţia dată ori, după caz, diligenţele depuse;
g)efectuează investigaţii din oficiu sau la primirea unor plângeri ori sesizări;
h)este consultată atunci când se elaborează proiecte de acte normative referitoare la 
protecţia drepturilor şi libertăţilor persoanelor, în privinţa prelucrării datelor cu 
caracter personal;
i)poate face propuneri privind iniţierea unor proiecte de acte normative sau 
modificarea actelor normative în vigoare în domenii legate de prelucrarea datelor cu 
caracter personal;
j)cooperează cu autorităţile publice şi cu organele administraţiei publice, 
centralizează şi analizează rapoartele anuale de activitate ale acestora privind 
protecţia persoanelor în privinţa prelucrării datelor cu caracter personal, formulează 
recomandări şi avize asupra oricărei chestiuni legate de protecţia drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale în privinţa prelucrării datelor cu caracter personal, la 
cererea oricărei persoane, inclusiv a autorităţilor publice şi a organelor administraţiei 
publice; aceste recomandări şi avize trebuie să facă menţiune despre temeiurile pe 
care se sprijină şi se comunică în copie şi Ministerului Justiţiei; atunci când 
recomandarea sau avizul este cerut de lege, se publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I;
k)cooperează cu autorităţile similare de peste hotare în vederea asistenţei mutuale, 
precum şi cu persoanele cu domiciliul sau cu sediul în străinătate, în scopul apărării 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ce pot fi afectate prin prelucrarea datelor cu 
caracter personal;
l)îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege.
m)modul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal se stabileşte prin 
lege. 

(la data 12-May-2005 Art. 21, alin. (3) din capitolul VI completat de Art. 22, punctul 3. din 
capitolul V din Legea 102/2005 )
(4)Întregul personal al autorităţii de supraveghere are obligaţia de a păstra secretul 
profesional, cu excepţiile prevăzute de lege, pe termen nelimitat, asupra informaţiilor 
confidenţiale sau clasificate la care are sau a avut acces în exercitarea atribuţiilor de 
serviciu, inclusiv după încetarea raporturilor juridice cu autoritatea de supraveghere.
Art. 22: Notificarea către autoritatea de supraveghere
(1)Operatorul este obligat să notifice autorităţii de supraveghere, personal sau prin 
reprezentant, înainte de efectuarea oricărei prelucrări ori a oricărui ansamblu de 
prelucrări având acelaşi scop sau scopuri corelate.



(2)Notificarea nu este necesară în cazul în care prelucrarea are ca unic scop ţinerea 
unui registru destinat prin lege informării publicului şi deschis spre consultare 
publicului în general sau oricărei persoane care probează un interes legitim, cu 
condiţia ca prelucrarea să se limiteze la datele strict necesare ţinerii registrului 
menţionat.
 (3)Notificarea va cuprinde cel puţin următoarele informaţii:
a)numele sau denumirea şi domiciliul ori sediul operatorului şi ale reprezentantului 
desemnat al acestuia, dacă este cazul;
b)scopul sau scopurile prelucrării;
c)o descriere a categoriei sau a categoriilor de persoane vizate şi a datelor ori a 
categoriilor de date ce vor fi prelucrate;
d)destinatarii sau categoriile de destinatari cărora se intenţionează să li se dezvăluie 
datele;
e)garanţiile care însoţesc dezvăluirea datelor către terţi;
f)modul în care persoanele vizate sunt informate asupra drepturilor lor; data 
estimată pentru încheierea operaţiunilor de prelucrare, precum şi destinaţia 
ulterioară a datelor;
g)transferuri de date care se intenţionează să fie făcute către alte state;
h)o descriere generală care să permită aprecierea preliminară a măsurilor luate 
pentru asigurarea securităţii prelucrării;
i)specificarea oricărui sistem de evidenţă a datelor cu caracter personal, care are 
legătură cu prelucrarea, precum şi a eventualelor legături cu alte prelucrări de date 
sau cu alte sisteme de evidenţă a datelor cu caracter personal, indiferent dacă se 
efectuează, respectiv dacă sunt sau nu sunt situate pe teritoriul României;
j)motivele care justifică aplicarea prevederilor art. 11, art. 12 alin. (3) sau (4) ori ale 
art. 13 alin. (5) sau (6), în situaţia în care prelucrarea datelor se face exclusiv în 
scopuri jurnalistice, literare sau artistice ori în scopuri statistice, de cercetare istorică 
sau ştiinţifică.
(4)Dacă notificarea este incompletă, autoritatea de supraveghere va solicita 
completarea acesteia.
(5)În limitele puterilor de investigare de care dispune, autoritatea de supraveghere 
poate solicita şi alte informaţii, în special privind originea datelor, tehnologia de 
prelucrare automată utilizată şi detalii referitoare la măsurile de securitate. 
Dispoziţiile prezentului alineat nu se aplică în situaţia în care prelucrarea datelor se 
face exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice.

(6)Dacă se intenţionează ca datele care sunt prelucrate să fie transferate în 
străinătate, notificarea va cuprinde şi următoarele elemente:
a)categoriile de date care vor face obiectul transferului;
b)ţara de destinaţie pentru fiecare categorie de date.
(7)Notificarea este supusă unei taxe care trebuie plătită de operator autorităţii de 
supraveghere.

(la data 22-Oct-2007 Art. 22, alin. (7) din capitolul VI abrogat de Art. 1, punctul 2. din 
Legea 278/2007 ) 
 (8)Autorităţile publice care efectuează prelucrări de date cu caracter personal în 
legătură cu activităţile descrise la art. 2 alin. (5), în temeiul legii sau în îndeplinirea 
obligaţiilor asumate prin acorduri internaţionale ratificate, sunt scutite de taxa 
prevăzută la alin. (7). Notificarea se va transmite în termen de 15 zile de la intrarea 
în vigoare a actului normativ care instituie obligaţia respectivă şi va cuprinde numai 
următoarele elemente:
a)denumirea şi sediul operatorului;
b)scopul şi temeiul legal al prelucrării;
c)categoriile de date cu caracter personal supuse prelucrării.



 (9)Autoritatea de supraveghere poate stabili şi alte situaţii în care notificarea nu 
este necesară, în afara celei prevăzute la alin. (2), sau situaţii în care notificarea se 
poate efectua într-o formă simplificată, precum şi conţinutul acesteia, numai în unul 
dintre următoarele cazuri:
a)atunci când, luând în considerare natura datelor destinate să fie prelucrate, 
prelucrarea nu poate afecta, cel puţin aparent, drepturile persoanelor vizate, cu 
condiţia să precizeze expres scopurile în care se poate face o asemenea prelucrare, 
datele sau categoriile de date care pot fi prelucrate, categoria sau categoriile de 
persoane vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele le pot fi 
dezvăluite şi perioada pentru care datele pot fi stocate;
b)atunci când prelucrarea se efectuează în condiţiile art. 7 alin. (2) lit. d).
Art. 23: Controlul prealabil
(1)Autoritatea de supraveghere va stabili categoriile de operaţiuni de prelucrare care 
sunt susceptibile de a prezenta riscuri speciale pentru drepturile şi libertăţile 
persoanelor.
(2)Dacă pe baza notificării autoritatea de supraveghere constată că prelucrarea se 
încadrează în una dintre categoriile menţionate la alin. (1), va dispune obligatoriu 
efectuarea unui control prealabil începerii prelucrării respective, cu anunţarea 
operatorului.
(3)Operatorii care nu au fost anunţaţi în termen de 5 zile de la data notificării despre 
efectuarea unui control prealabil pot începe prelucrarea.
(4)În situaţia prevăzută la alin. (2) autoritatea de supraveghere este obligată ca, în 
termen de cel mult 30 de zile de la data notificării, să aducă la cunoştinţă 
operatorului rezultatul controlului efectuat, precum şi decizia emisă în urma acestuia.
Art. 24: Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter 
personal
(1)Autoritatea de supraveghere păstrează un registru de evidenţă a prelucrărilor de 
date cu caracter personal, notificate în conformitate cu prevederile art. 22. Registrul 
va cuprinde toate informaţiile prevăzute la art. 22 alin. (3).
(2)Fiecare operator primeşte un număr de înregistrare. Numărul de înregistrare 
trebuie menţionat pe orice act prin care datele sunt colectate, stocate sau dezvăluite.
(3)Orice schimbare de natură să afecteze exactitatea informaţiilor înregistrate va fi 
comunicată autorităţii de supraveghere în termen de 5 zile. Autoritatea de 
supraveghere va dispune de îndată efectuarea menţiunilor corespunzătoare în 
registru.
(4)Activităţile de prelucrare a datelor cu caracter personal, începute anterior intrării 
în vigoare a prezentei legi, vor fi notificate în vederea înregistrării în termen de 15 
zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(5)Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal este deschis 
spre consultare publicului. Modalitatea de consultare se stabileşte de autoritatea de 
supraveghere.
Art. 25: Plângeri adresate autorităţii de supraveghere
(1)În vederea apărării drepturilor prevăzute de prezenta lege persoanele ale căror 
date cu caracter personal fac obiectul unei prelucrări care cade sub incidenţa 
prezentei legi pot înainta plângere către autoritatea de supraveghere. Plângerea se 
poate face direct sau prin reprezentant. Persoana lezată poate împuternici o asociaţie 
sau o fundaţie să îi reprezinte interesele.
(2)Plângerea către autoritatea de supraveghere nu poate fi înaintată dacă o cerere 
în justiţie, având acelaşi obiect şi aceleaşi părţi, a fost introdusă anterior.
(3)În afara cazurilor în care o întârziere ar cauza un prejudiciu iminent şi ireparabil, 
plângerea către autoritatea de supraveghere nu poate fi înaintată mai devreme de 15 
zile de la înaintarea unei plângeri cu acelaşi conţinut către operator.



(4)În vederea soluţionării plângerii, dacă apreciază că este necesar, autoritatea de 
supraveghere poate audia persoana vizată, operatorul şi, dacă este cazul, persoana 
împuternicită sau asociaţia ori fundaţia care reprezintă interesele persoanei vizate. 
Aceste persoane au dreptul de a înainta cereri, documente şi memorii. Autoritatea de 
supraveghere poate dispune efectuarea de expertize.
(5)Dacă plângerea este găsită întemeiată, autoritatea de supraveghere poate decide 
oricare dintre măsurile prevăzute la art. 21 alin. (3) lit. d). Interdicţia temporară a 
prelucrării poate fi instituită numai până la încetarea motivelor care au determinat 
luarea acestei măsuri.
(6)Decizia trebuie motivată şi se comunică părţilor interesate în termen de 30 de zile 
de la data primirii plângerii.
(7)Autoritatea de supraveghere poate ordona, dacă apreciază necesar, suspendarea 
unora sau tuturor operaţiunilor de prelucrare până la soluţionarea plângerii în 
condiţiile alin. (5).
(8)Autoritatea de supraveghere se poate adresa justiţiei pentru apărarea oricăror 
drepturi garantate de prezenta lege persoanelor vizate. Instanţa competentă este 
Tribunalul Municipiului Bucureşti. Cererea de chemare în judecată este scutită de 
taxa de timbru.
(9)La cererea persoanelor vizate, pentru motive întemeiate, instanţa poate dispune 
suspendarea prelucrării până la soluţionarea plângerii de către autoritatea de 
supraveghere.
(10)Prevederile alin. (4)-(9) se aplică în mod corespunzător şi în situaţia în care 
autoritatea de supraveghere află pe orice altă cale despre săvârşirea unei încălcări a 
drepturilor recunoscute de prezenta lege persoanelor vizate.
Art. 26: Contestarea deciziilor autorităţii de supraveghere
(1)Împotriva oricărei decizii emise de autoritatea de supraveghere în temeiul 
dispoziţiilor prezentei legi operatorul sau persoana vizată poate formula contestaţie 
în termen de 15 zile de la comunicare, sub sancţiunea decăderii, la instanţa de 
contencios administrativ competentă. Cererea se judecă de urgenţă, cu citarea 
părţilor. Soluţia este definitivă şi irevocabilă.
(2)Fac excepţie de la prevederile alin. (1), precum şi de la cele ale art. 23 şi 25 
prelucrările de date cu caracter personal, efectuate în cadrul activităţilor prevăzute la 
art. 2 alin. (5).
Art. 27: Exercitarea atribuţiilor de investigare
(1)Autoritatea de supraveghere poate investiga, din oficiu sau la primirea unei 
plângeri, orice încălcare a drepturilor persoanelor vizate, respectiv a obligaţiilor care 
revin operatorilor şi, după caz, persoanelor împuternicite, în cadrul efectuării 
prelucrărilor de date cu caracter personal, în scopul apărării drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale persoanelor vizate.
(2)Atribuţiile de investigare nu pot fi exercitate de către autoritatea de supraveghere 
în cazul în care o cerere în justiţie introdusă anterior are ca obiect săvârşirea 
aceleiaşi încălcări a drepturilor şi opune aceleaşi părţi.
(3)În exercitarea atribuţiilor de investigare autoritatea de supraveghere poate 
solicita operatorului orice informaţii legate de prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi poate verifica orice document sau înregistrare referitoare la prelucrarea 
de date cu caracter personal.
(4)Secretul de stat şi secretul profesional nu pot fi invocate pentru a împiedica 
exercitarea atribuţiilor acordate prin prezenta lege autorităţii de supraveghere. 
Atunci când este invocată protecţia secretului de stat sau a secretului profesional, 
autoritatea de supraveghere are obligaţia de a păstra secretul.
(5)Dacă exercitarea atribuţiei de investigare a autorităţii de supraveghere are ca 
obiect o prelucrare de date cu caracter personal, efectuată de autorităţile publice în 



legătură cu activităţile descrise la art. 2 alin. (5) pentru un caz concret, este 
necesară obţinerea acordului prealabil al procurorului sau al instanţei competente.

(la data 12-May-2005 Art. 27, alin. (5) din capitolul VI abrogat de Art. 22, punctul 4. din 
capitolul V din Legea 102/2005 ) 
Art. 28: Norme de conduită
(1)Asociaţiile profesionale au obligaţia de a elabora şi de a supune spre avizare 
autorităţii de supraveghere coduri de conduită care să conţină norme adecvate 
pentru protecţia drepturilor persoanelor ale căror date cu caracter personal pot fi 
prelucrate de către membrii acestora.
(2)Normele de conduită trebuie să prevadă măsuri şi proceduri care să asigure un 
nivel satisfăcător de protecţie, ţinând seama de natura datelor ce pot fi prelucrate. 
Autoritatea de supraveghere poate dispune măsuri şi proceduri specifice pentru 
perioada în care normele de conduită la care s-a făcut referire anterior nu sunt 
adoptate.
CAPITOLUL VII: Transferul în străinătate al datelor cu caracter 
personal
Art. 29: Condiţiile transferului în străinătate al datelor cu caracter 
personal

(la data 10-Mar-2003 Art. 29 din capitolul VII a fost reglementat de Ordinul 6/2003 ) 
(1)Transferul către un alt stat de date cu caracter personal care fac obiectul unei 
prelucrări sau sunt destinate să fie prelucrate după transfer poate avea loc numai în 
condiţiile în care nu se încalcă legea română, iar statul către care se intenţionează 
transferul asigură un nivel de protecţie adecvat.
(2)Nivelul de protecţie va fi apreciat de către autoritatea de supraveghere, ţinând 
seama de totalitatea împrejurărilor în care se realizează transferul de date, în special 
având în vedere natura datelor transmise, scopul prelucrării şi durata propusă pentru 
prelucrare, statul de origine şi statul de destinaţie finală, precum şi legislaţia statului 
solicitant. În cazul în care autoritatea de supraveghere constată că nivelul de 
protecţie oferit de statul de destinaţie este nesatisfăcător, poate dispune interzicerea 
transferului de date.
(3)În toate situaţiile transferul de date cu caracter personal către un alt stat va face 
obiectul unei notificări prealabile a autorităţii de supraveghere.
(4)Autoritatea de supraveghere poate autoriza transferul de date cu caracter 
personal către un stat a cărui legislaţie nu prevede un nivel de protecţie cel puţin 
egal cu cel oferit de legea română atunci când operatorul oferă garanţii suficiente cu 
privire la protecţia drepturilor fundamentale ale persoanelor. Aceste garanţii trebuie 
să fie stabilite prin contracte încheiate între operatori şi persoanele fizice sau juridice 
din dispoziţia cărora se efectuează transferul.
(5)Prevederile alin. (2), (3) şi (4) nu se aplică dacă transferul datelor se face în baza 
prevederilor unei legi speciale sau ale unui acord internaţional ratificat de România, 
în special dacă transferul se face în scopul prevenirii, cercetării sau reprimării unei 
infracţiuni.
(6)Prevederile prezentului articol nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se face 
exclusiv în scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă datele au fost făcute 
publice în mod manifest de către persoana vizată sau sunt strâns legate de calitatea 
de persoană publică a persoanei vizate ori de caracterul public al faptelor în care este 
implicată.
Art. 30: Situaţii în care transferul este întotdeauna permis
Transferul de date este întotdeauna permis în următoarele situaţii:
a)când persoana vizată şi-a dat în mod explicit consimţământul pentru efectuarea 
transferului; în cazul în care transferul de date se face în legătură cu oricare dintre 
datele prevăzute la art. 7, 8 şi 10, consimţământul trebuie dat în scris;



b)când este necesar pentru executarea unui contract încheiat între persoana vizată 
şi operator sau pentru executarea unor măsuri precontractuale dispuse la cererea 
persoanei vizate;
c)când este necesar pentru încheierea sau pentru executarea unui contract încheiat 
ori care se va încheia, în interesul persoanei vizate, între operator şi un terţ;
d)când este necesar pentru satisfacerea unui interes public major, precum apărarea 
naţională, ordinea publică sau siguranţa naţională, pentru buna desfăşurare a 
procesului penal ori pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în 
justiţie, cu condiţia ca datele să fie prelucrate în legătură cu acest scop şi nu mai 
mult timp decât este necesar;
e)când este necesar pentru a proteja viaţa, integritatea fizică sau sănătatea 
persoanei vizate;
f)când intervine ca urmare a unei cereri anterioare de acces la documente oficiale 
care sunt publice ori a unei cereri privind informaţii care pot fi obţinute din registre 
sau prin orice alte documente accesibile publicului.
CAPITOLUL VIII: Contravenţii şi sancţiuni
Art. 31: Omisiunea de a notifica şi notificarea cu rea-credinţă
Omisiunea de a efectua notificarea în condiţiile art. 22 sau ale art. 29 alin. (3) în 
situaţiile în care această notificare este obligatorie, precum şi notificarea incompletă 
sau care conţine informaţii false constituie contravenţii, dacă nu sunt săvârşite în 
astfel de condiţii încât să constituie infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă de la 
5.000.000 lei la 100.000.000 lei.
Art. 32: Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal
Prelucrarea datelor cu caracter personal de către un operator sau de o persoană 
împuternicită de acesta, cu încălcarea prevederilor art. 4-10 sau cu nesocotirea 
drepturilor prevăzute la art. 12-15 sau la art. 17, constituie contravenţie, dacă nu 
este săvârşită în astfel de condiţii încât să constituie infracţiune, şi se sancţionează 
cu amendă de la 10.000.000 lei la 250.000.000 lei.
Art. 33: Neîndeplinirea obligaţiilor privind confidenţialitatea şi 
aplicarea măsurilor de securitate
Neîndeplinirea obligaţiilor privind aplicarea măsurilor de securitate şi de păstrare a 
confidenţialităţii prelucrărilor, prevăzute la art. 19 şi 20, constituie contravenţie, dacă 
nu este săvârşită în astfel de condiţii încât să constituie infracţiune, şi se 
sancţionează cu amendă de la 15.000.000 lei la 500.000.000 lei.
Art. 34: Refuzul de a furniza informaţii

Refuzul de a furniza autorităţii de supraveghere informaţiile sau documentele cerute 
de aceasta în exercitarea atribuţiilor de investigare prevăzute la art. 27 constituie 
contravenţie, dacă nu este săvârşită în astfel de condiţii încât să constituie 
infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 150.000.000 lei.
Art. 35: Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor
(1)Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se efectuează de către 
autoritatea de supraveghere, care poate delega aceste atribuţii unor persoane 
recrutate din rândul personalului său, precum şi de reprezentanţi împuterniciţi ai 
organelor cu atribuţii de supraveghere şi control, abilitate potrivit legii.
(2)Dispoziţiile prezentei legi referitoare la contravenţii se completează cu prevederile 
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, în 
măsura în care prezenta lege nu dispune altfel.
(3)Împotriva proceselor-verbale de constatare şi sancţionare se poate face plângere 
la secţiile de contencios administrativ ale tribunalelor.
CAPITOLUL IX: Dispoziţii finale
Art. 36: Intrarea în vigoare



Prezenta lege intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, şi se pune în aplicare în termen de 3 luni de la intrarea sa în vigoare.
-****-
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 15 octombrie 2001, cu 
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 22 octombrie 
2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU
Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 790 din data de 12 decembrie 2001
 
 
 



  LEGE   Nr. 682 din 28 noiembrie 2001
privind ratificarea Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea 
automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 
1981

    Text în vigoare începând cu data de 12 mai 2005
    REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ

    Text actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, până la 9 mai 2005:
    - Legea nr. 55/2004;
    - Legea nr. 102/2005.

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

    ART. 1
    Se ratifică Convenţia pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea 
automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 
1981, semnată de România la 18 martie 1997.
    ART. 2
    Cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare a Convenţiei vor fi făcute 
cunoscute Secretariatului General al Consiliului Europei următoarele declaraţii:
    1. La art. 3 pct. 2 lit. a):
    "Prezenta convenţie nu se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal care fac 
parte dintr-un sistem de evidenţă, atunci când:
    a) sunt efectuate în cadrul activităţilor din domeniul apărării naţionale şi siguranţei 
naţionale, desfăşurate în limitele şi cu restricţiile stabilite de lege;
    b) prelucrarea priveşte date obţinute din documente accesibile publicului, conform 
legii;
    c) sunt efectuate de către persoanele fizice exclusiv pentru uzul lor personal, dacă 
datele în cauză nu sunt destinate a fi dezvăluite."
    2. La art. 3 pct. 2 lit. b):
    "Prezenta convenţie se va aplica în egală măsură prelucrărilor de date cu caracter 
personal efectuate în cadrul activităţilor sale legitime de către o fundaţie, asociaţie 
sau de către orice altă organizaţie cu scop nelucrativ şi cu specific politic, filozofic, 
religios sau sindical, cu condiţia ca persoana vizată să fie membră a acestei 
organizaţii sau să întreţină cu aceasta în mod regulat relaţii care privesc specificul 
activităţii organizaţiei şi ca datele să nu fie dezvăluite unor terţi fără consimţământul 
persoanei vizate."
    3. La art. 3 pct. 2 lit. c):
    "Prezenta convenţie se aplică şi prelucrărilor de date cu caracter personal 
efectuate prin alte mijloace decât cele automate, care fac parte dintr-un sistem de 
evidenţă sau care sunt destinate a fi incluse într-un asemenea sistem.



    Autoritatea naţională competentă este Autoritatea Naţională de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal."

                                STE 108

                               CONVENŢIE
pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter 
personal

                               PREAMBUL

    Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentei convenţii,
    considerând că scopul Consiliului Europei este de a realiza o uniune mai strânsă 
între membrii săi, cu respectarea în special a supremaţiei dreptului şi a drepturilor 
omului şi a libertăţilor fundamentale,
    apreciind că este de dorit să se extindă protecţia drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale pentru fiecare, în special dreptul la respectarea vieţii private, faţă de 
intensificarea circulaţiei peste frontiere a datelor cu caracter personal care fac 
obiectul prelucrării automatizate,
    reafirmând în acelaşi timp angajamentul lor în favoarea libertăţii de informare, 
fără a ţine seama de frontiere,
    recunoscând necesitatea concilierii valorilor fundamentale de respectare a vieţii 
particulare şi de liberă circulaţie a informaţiilor între popoare,
    au convenit asupra celor ce urmează:

    CAP. 1
   Dispoziţii generale

    ART. 1
    Obiect şi scop
    Scopul prezentei convenţii este de a garanta pe teritoriul fiecărui stat parte, fiecărei 
persoane fizice, oricare ar fi cetăţenia sa sau reşedinţa sa, respectarea drepturilor şi 
libertăţilor sale fundamentale şi, în special, dreptul la viaţa privată, faţă de 
prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal care îl privesc (protecţia 
datelor).
    ART. 2
    Definiţii
    În scopul prezentei convenţii:
    a) date cu caracter personal reprezintă orice informaţie privind persoana fizică 
identificată sau identificabilă (persoană vizată);
    b) fişier automatizat înseamnă orice ansamblu de informaţii care face obiectul unei 
prelucrări automatizate;



    c) prelucrarea automatizată înseamnă următoarele operaţiuni efectuate în totalitate 
sau parţial cu ajutorul procedeelor automatizate: înregistrarea datelor, aplicarea 
acestor date prin operaţiuni logice şi/sau aritmetice, modificarea lor, ştergerea, 
extragerea sau difuzarea;
    d) responsabil de fişier înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritate publică, 
serviciu sau orice alt organism care este competent conform legii naţionale pentru a 
decide care va fi finalitatea fişierului automatizat, ce categorii de date cu caracter 
personal trebuie înregistrate şi ce operaţiuni li se vor aplica.
    ART. 3
    Domeniul de aplicare
    1. Părţile se angajează să aplice prezenta convenţie fişierelor şi prelucrărilor 
automatizate de date cu caracter personal în sectorul public şi în sectorul privat.
    2. Orice stat poate, cu ocazia semnării sau depunerii instrumentului său de 
ratificare, de acceptare, de aprobare ori de aderare sau în orice alt moment ulterior, să 
facă cunoscut printr-o declaraţie adresată secretarului general al Consiliului Europei:
    a) că nu va aplica prezenta convenţie unei anumite categorii de fişiere 
automatizate de date cu caracter personal, a căror listă va fi depusă. Nu se includ în 
această listă categoriile de fişiere automatizate de date supuse, potrivit dreptului său 
intern, unor dispoziţii de protecţie a datelor. În consecinţă, această listă va fi 
amendată printr-o nouă declaraţie atunci când categorii suplimentare de fişiere 
automatizate de date cu caracter personal vor fi supuse regimului său de protecţie a 
datelor;
    b) că va aplica prezenta convenţie în egală măsură informaţiilor aferente 
grupărilor, asociaţiilor, fundaţiilor, societăţilor, corporaţiilor sau oricărui alt 
organism care grupează direct ori indirect persoane fizice având sau nu personalitate 
juridică;
    c) că va aplica prezenta convenţie în aceeaşi măsură fişierelor de date cu caracter 
personal care nu fac obiectul prelucrării automatizate.
    3. Orice stat care a extins câmpul de aplicare a prezentei convenţii prin una dintre 
declaraţiile prevăzute la pct. 2 lit. b) sau c) poate să indice în respectiva declaraţie că 
extinderile nu se aplică decât anumitor categorii de fişiere cu caracter personal a 
căror listă va fi depusă.
    4. Orice stat care a exclus anumite categorii de fişiere automatizate de date cu 
caracter personal prin declaraţia prevăzută la pct. 2 lit. a) nu poate pretinde aplicarea 
prezentei convenţii la asemenea categorii de către o parte care nu le-a exclus.
    5. În acelaşi timp o parte care nu a procedat la una sau la alta dintre extinderile 
prevăzute la pct. 2 lit. b) şi c) nu se poate prevala de aplicarea prezentei convenţii cu 
privire la aceste puncte faţă de o parte care a făcut o astfel de extindere.
    6. Declaraţiile prevăzute la pct. 2 produc efecte juridice în momentul intrării în 
vigoare a convenţiei faţă de statul care le-a formulat, dacă acest stat le-a făcut în 
momentul semnării sau la depunerea instrumentului său de ratificare, de acceptare, 
de aprobare ori de aderare sau după trecerea unei perioade de 3 luni de la primirea lor 
de către secretarul general al Consiliului Europei, dacă ele au fost formulate ulterior. 



Aceste declaraţii vor putea fi retrase în totalitate sau parţial printr-o notificare 
adresată secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea va produce efecte la 
3 luni de la data primirii unei astfel de notificări.

    CAP. 2
    Principii de bază pentru protecţia datelor

    ART. 4
    Angajamentele părţilor
    1. Fiecare parte ia, în dreptul său intern, măsurile necesare pentru a pune în 
practică principiile de bază ale protecţiei de date, enunţate în prezentul capitol.
    2. Aceste măsuri trebuie să fie luate cel mai târziu în momentul intrării în vigoare 
a prezentei convenţii pentru statul respectiv.
    ART. 5
    Calitatea datelor
    Datele cu caracter personal care fac obiectul unei prelucrări automatizate trebuie 
să fie:
    a) obţinute şi prelucrate în mod corect şi legal;
    b) înregistrate în scopuri determinate şi legitime şi nu sunt utilizate în mod 
incompatibil cu aceste scopuri;
    c) adecvate, pertinente şi neexcesive în raport cu scopurile pentru care sunt 
înregistrate;
    d) exacte şi, dacă este necesar, actualizate;
    e) păstrate într-o formă care să permită identificarea persoanelor în cauză pe o 
durată ce nu o depăşeşte pe cea necesară scopurilor pentru care ele sunt înregistrate.
    ART. 6
    Categorii speciale de date
    Datele cu caracter personal privind originea rasială, opiniile politice, convingerile 
religioase sau de altă natură, precum şi datele cu caracter personal privind sănătatea 
sau viaţa sexuală nu vor putea fi prelucrate în mod automat, cu excepţia cazului în 
care normele de drept intern prevăd garanţii adecvate. Această condiţie este valabilă 
şi în cazul datelor cu caracter personal privind condamnările penale.
    ART. 7
    Asigurarea securităţii datelor
    Pentru protejarea datelor personale înregistrate în fişiere automatizate împotriva 
distrugerii accidentale sau neautorizate ori pierderii accidentale, precum şi împotriva 
accesului în scopul modificării sau difuzării neautorizate vor fi luate măsuri de 
securitate potrivite.
    ART. 8
    Garanţii complementare pentru persoana în cauză
    Orice persoană trebuie:



    a) să aibă cunoştinţă de existenţa unui fişier automatizat de date cu caracter 
personal, de scopurile sale principale, precum şi de identitatea şi de locul de reşedinţă 
obişnuit sau de sediul principal de care aparţine proprietarul fişierului;
    b) să obţină la intervale rezonabile şi fără întârziere sau cu cheltuieli excesive 
confirmarea existenţei sau inexistenţei în fişierul automatizat de date cu caracter 
personal care o privesc, precum şi comunicarea acestor date sub o formă inteligibilă;
    c) să obţină, dacă este cazul, modificarea acestor date sau ştergerea lor, dacă 
acestea au fost prelucrate fără a se respecta dispoziţiile din dreptul intern care aplică 
principiile de bază enunţate la art. 5 şi 6;
    d) să dispună de o cale de atac, dacă nu s-a dat curs la o cerere de confirmare, sau, 
dacă este cazul, de comunicare, de modificare ori de ştergere, prevăzute la lit. b) şi 
c).
    ART. 9
    Excepţii şi restricţii
    1. Nici o excepţie la dispoziţiile cuprinse la art. 5, 6 şi 8 nu este admisă decât în 
limitele definite în prezentul articol.
    2. Este posibilă derogarea de la dispoziţiile prevăzute la art. 5, 6 şi 8 când o astfel 
de derogare, prevăzută prin legea părţii, constituie o măsură necesară într-o societate 
democratică pentru:
    a) protejarea securităţii statului, siguranţei publice, intereselor monetare ale 
statului sau reprimarea infracţiunilor penale;
    b) a proteja persoanele în cauză sau drepturile şi libertăţile celorlalţi.
    3. Restricţii de la exercitarea drepturilor enunţate la lit. b), c) şi d) ale art. 8 pot fi 
prevăzute de legea pentru fişierele automatizate de date cu caracter personal utilizate 
în scopuri statistice sau pentru cercetări ştiinţifice, dacă nu există evidente riscuri de 
a se aduce atingere vieţii private a persoanelor în cauză.
    ART. 10
    Sancţiuni şi căi de atac
    Fiecare parte se angajează să stabilească sancţiuni şi căi de atac adecvate în cazul 
violării dispoziţiilor de drept intern care dau efect principiilor de bază pentru 
protecţia datelor, enunţate în prezentul capitol.
    ART. 11
    Protecţie mai extinsă
    Nici una dintre dispoziţiile cuprinse în prezentul capitol nu va fi interpretată ca 
limitând sau aducând atingere capacităţii fiecărei părţi de a acorda persoanelor în 
cauză o protecţie mai extinsă decât cea prevăzută prin prezenta convenţie.

    CAP. 3
    Flux transfrontalier de date

    ART. 12
    Flux transfrontalier de date cu caracter personal şi drept intern



    1. Următoarele dispoziţii se aplică transferurilor dincolo de frontierele naţionale, 
prin orice mijloace, ale datelor cu caracter personal care fac obiectul unei prelucrări 
automatizate sau care sunt colectate în scopul de a le supune unei astfel de prelucrări.
    2. O parte nu poate decât în scopul protejării vieţii private să interzică sau să 
supună unei autorizaţii speciale fluxurile transfrontaliere de date cu caracter personal 
destinate să ajungă pe teritoriul altei părţi.
    3. Totodată oricare dintre părţi are posibilitatea să facă derogări de la dispoziţiile 
paragrafului 2:
    a) în măsura în care legislaţia sa prevede o reglementare specifică pentru anumite 
categorii de date cu caracter personal sau de fişiere automatizate de date cu caracter 
personal, în funcţie de natura acestor date ori a acestor fişiere, decât dacă 
reglementările celeilalte părţi prevăd o protecţie echivalentă;
    b) când transferul este efectuat plecând de pe teritoriul său pe teritoriul unui stat ce 
nu este parte prin teritoriul unei alte părţi, în scopul evitării ca astfel de transferuri să 
nu încalce legislaţia părţii vizate la începutul prezentului paragraf.

    CAP. 4
    Întrajutorare

    ART. 13
    Cooperarea între părţi
    1. Părţile se angajează să îşi acorde asistenţă mutuală pentru punerea în practică a 
prezentei convenţii.
    2. În acest scop:
    a) fiecare parte desemnează unul sau mai mulţi reprezentanţi ai autorităţilor, cărora 
le comunică numele şi adresa secretarului general al Consiliului Europei;
    b) fiecare parte care a desemnat mai mulţi reprezentanţi ai autorităţilor indică, în 
cazul comunicării vizate la alineatul precedent, şi competenţa fiecărui astfel de 
reprezentant.
    3. Un reprezentant al autorităţii desemnat de către o parte la solicitarea 
reprezentantului autorităţii desemnat de o altă parte:
    a) va furniza informaţii privind dreptul intern şi practica sa administrativă în 
domeniul protecţiei datelor;
    b) va lua conform normelor sale de drept intern şi numai în scopul protejării vieţii 
private toate măsurile adecvate pentru a furniza informaţii de fapt privind o 
prelucrare automatizată anume efectuată pe teritoriul său, cu excepţia totuşi a datelor 
cu caracter personal care fac obiectul acestei prelucrări.
    ART. 14
    Asistenţă acordată persoanelor în cauză, care îşi au reşedinţa în străinătate
    1. Fiecare parte asigură asistenţă oricărei persoane care are reşedinţa în străinătate,
pentru exercitarea drepturilor prevăzute în normele sale de drept intern, ce dau efect 
principiilor enunţate la art. 8.



    2. Dacă o astfel de persoană îşi are reşedinţa pe teritoriul unei alte părţi, ea trebuie 
să aibă posibilitatea să îşi prezinte solicitarea prin intermediul reprezentantului 
autorităţii desemnat de către această parte.
    3. Solicitarea de asistenţă trebuie să conţină toate indicaţiile necesare, privind mai 
ales:
    a) numele, adresa şi orice alt element pertinent de identificare care îl priveşte pe 
solicitant;
    b) fişierul automatizat de date cu caracter personal la care se referă solicitarea sau 
proprietarul acestui fişier;
    c) scopul solicitării sale.
    ART. 15
    Garanţii privind asistenţa furnizată de către reprezentanţii desemnaţi ai 
autorităţilor
    1. Un reprezentant al autorităţii desemnat de către o parte care a primit informaţii 
de la un reprezentant al autorităţii desemnat de o altă parte, fie în sprijinul unei 
solicitări de asistenţă, fie ca răspuns la o solicitare de asistenţă, pe care a formulat-o 
el însuşi, nu va putea utiliza aceste informaţii în alte scopuri decât cele specificate în 
solicitarea de asistenţă.
    2. Fiecare parte va veghea ca persoanele care aparţin sau care acţionează în 
numele autorităţii desemnate să fie supuse obligativităţii păstrării secretului sau 
confidenţialităţii acestor informaţii.
    3. În nici un caz o autoritate desemnată nu va fi autorizată să facă, potrivit art. 14
paragraful 2, o solicitare de asistenţă în numele unei persoane interesate, cu reşedinţa 
în străinătate, din proprie iniţiativă şi fără consimţământul expres al acestei persoane.
    ART. 16
    Refuzul solicitărilor de asistenţă
    O autoritate desemnată, sesizată printr-o solicitare de asistenţă făcută în termenii 
art. 13 sau 14, nu poate refuza să îi dea curs decât dacă:
    a) solicitarea este incompatibilă cu competenţele în domeniul protecţiei datelor ale 
autorităţilor abilitate să răspundă;
    b) solicitarea nu este făcută conform dispoziţiilor prezentei convenţii;
    c) punerea în executare a solicitării ar fi incompatibilă cu suveranitatea, securitatea 
sau păstrarea ordinii publice ale părţii care a desemnat-o ori cu drepturile şi libertăţile 
fundamentale ale persoanelor înzestrate cu jurisdicţie de către această parte.
    ART. 17
    Cheltuieli şi proceduri de asistenţă
    1. Asistenţa reciprocă pe care părţile şi-o acordă în termenii art. 13, precum şi 
asistenţa pe care o asigură persoanelor în cauză, cu reşedinţa în străinătate, în 
termenii art. 14, nu va lăsa loc plăţii unor cheltuieli şi taxe, altele decât cele aferente 
experţilor şi interpreţilor. Aceste cheltuieli şi taxe vor fi în sarcina părţii care a 
desemnat autoritatea care a făcut solicitarea de asistenţă.



    2. Persoana în cauză nu poate fi obligată să plătească în legătură cu demersurile 
întreprinse în numele său, pe teritoriul unei alte părţi, cheltuieli şi taxe, altele decât 
cele care intră în obligaţia persoanelor cu reşedinţa pe teritoriul acestei părţi.
    3. Celelalte modalităţi privind asistenţa, mai ales formele şi procedurile, precum şi 
limbile utilizate, vor fi stabilite direct între părţile implicate.

    CAP. 5
    Comitet consultativ

    ART. 18
    Componenţa comitetului consultativ
    1. După intrarea în vigoare a prezentei convenţii se va constitui un comitet 
consultativ.
    2. Fiecare parte va desemna în acest comitet un reprezentant şi un locţiitor. Oricare 
stat membru al Consiliului Europei, care nu este parte la convenţie, are dreptul de a fi 
reprezentat în comitet de către un observator.
    3. Comitetul consultativ poate, printr-o decizie luată în unanimitate, să invite orice 
stat nemembru al Consiliului Europei, care nu este parte la convenţie, să fie 
reprezentat printr-un observator la una dintre reuniunile sale.
    ART. 19
    Funcţiile comitetului consultativ
    Comitetul consultativ:
    a) poate face propuneri în vederea facilitării sau ameliorării aplicării convenţiei;
    b) poate face propuneri de amendament la prezenta convenţie, conform art. 21;
    c) formulează un aviz asupra oricărei propuneri de amendament la prezenta 
convenţie, care îi este supus conform art. 21 paragraful 3;
    d) poate, la solicitarea unei părţi, să exprime un aviz asupra oricărei probleme 
relative la aplicarea prezentei convenţii.
    ART. 20
    Procedură
    1. Comitetul consultativ este convocat de către secretarul general al Consiliului 
Europei. Prima reuniune de lucru va avea loc în cursul celor 12 luni ce urmează 
intrării în vigoare a prezentei convenţii. El se reuneşte în continuare cel puţin o dată 
la 2 ani şi, în orice caz, de fiecare dată când o treime din numărul reprezentanţilor 
părţilor solicită convocarea sa.
    2. Majoritatea reprezentanţilor părţilor constituie cvorumul necesar pentru a ţine o 
reuniune a comitetului consultativ.
    3. La încheierea fiecărei reuniuni comitetul consultativ supune Comitetului 
Miniştrilor Consiliului Europei un raport asupra lucrărilor şi funcţionării convenţiei.
    4. Fără a aduce atingere dispoziţiilor prezentei convenţii, comitetul consultativ îşi 
stabileşte regulamentul său interior de funcţionare.

    CAP. 6



    Amendamente

    ART. 21
    Amendamente
    1. Amendamente la prezenta convenţie pot fi propuse de către o parte, de către 
Comitetul Miniştrilor Consiliului Europei sau de către comitetul consultativ.
    2. Orice propunere de amendament este comunicată de către secretarul general al 
Consiliului Europei statelor membre ale Consiliului Europei şi fiecărui stat 
nemembru care a aderat sau a fost invitat să adere la prezenta convenţie, conform 
dispoziţiilor art. 23.
    3. În plus, orice amendament propus de către una dintre părţi sau de către 
Comitetul Miniştrilor Consiliului Europei este comunicat comitetului consultativ 
care supune Comitetului Miniştrilor Consiliului Europei avizul său privind 
amendamentul propus.
    4. Comitetul Miniştrilor Consiliului Europei examinează amendamentul propus şi 
orice aviz propus de către comitetul consultativ şi poate aproba amendamentul.
    5. Pentru acceptare textul oricărui amendament aprobat de Comitetul Miniştrilor 
Consiliului Europei conform paragrafului 4 este transmis părţilor.
    6. Orice amendament aprobat conform paragrafului 4 va intra în vigoare la a 30-a 
zi după ce toate părţile vor fi informat secretarul general al Consiliului Europei 
despre acceptul lor.

    CAP. 7
    Clauze finale

    ART. 22
    Intrare în vigoare
    1. Prezenta convenţie este deschisă spre semnare statelor membre ale Consiliului 
Europei. Ea va fi supusă spre ratificare, acceptare sau aprobare. Instrumentele de 
ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse pe lângă secretarul general al 
Consiliului Europei.
    2. Prezenta convenţie va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării 
unei perioade de 3 luni după data la care 5 state membre ale Consiliului Europei îşi 
vor fi exprimat consimţământul de a fi legate prin convenţie, conform dispoziţiilor 
paragrafului precedent.
    3. Pentru oricare stat membru care îşi va exprima ulterior consimţământul de a fi 
legat de prevederile convenţiei, aceasta va intra în vigoare în prima zi a lunii care 
urmează expirării unei perioade de 3 luni după data depunerii instrumentului de 
ratificare, de acceptare sau de aprobare.
    ART. 23
    Aderarea statelor nemembre
    1. După intrarea în vigoare a prezentei convenţii Comitetul Miniştrilor Consiliului 
Europei va putea să invite orice stat nemembru al Consiliului Europei să adere la 



prezenta convenţie, printr-o decizie luată cu majoritatea prevăzută la art. 20.d al 
Statutului Consiliului Europei şi cu unanimitatea reprezentanţilor statelor 
contractante care au dreptul să facă parte din comitet.
    2. Pentru fiecare stat care aderă convenţia va intra în vigoare în prima zi a lunii 
care urmează expirării unei perioade de 3 luni după data depunerii instrumentului de 
aderare pe lângă secretarul general al Consiliului Europei.
    ART. 24
    Clauză teritorială
    1. Orice stat poate, în momentul semnării sau în momentul depunerii 
instrumentului său de ratificare, de acceptare ori de aderare, să desemneze teritoriul 
sau teritoriile pe care se va aplica prezenta convenţie.
    2. Orice stat poate, în orice moment ulterior, printr-o declaraţie adresată 
secretarului general al Consiliului Europei, să extindă aplicarea prezentei convenţii 
asupra oricărui teritoriu desemnat în declaraţie. Convenţia va intra în vigoare în 
privinţa noului teritoriu în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 
luni după data primirii declaraţiei de către secretarul general al Consiliului Europei.
    3. Orice declaraţie făcută în baza celor două paragrafe precedente va putea fi 
retrasă, în ceea ce priveşte orice teritoriu desemnat în această declaraţie, prin 
notificarea adresată secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea produce 
efecte juridice în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 6 luni după 
data primirii notificării de către secretarul general al Consiliului Europei.
    ART. 25
    Rezerve
    Nu este admisă nici o rezervă de la dispoziţiile prezentei convenţii.
    ART. 26
    Denunţare
    1. Oricare parte poate în orice moment să denunţe prezenta convenţie, adresând o 
notificare secretarului general al Consiliului Europei.
    2. Denunţarea va produce efecte juridice cu începere din prima zi a lunii care 
urmează expirării unei perioade de 6 luni după data primirii notificării de către 
secretarul general al Consiliului Europei.
    ART. 27
    Notificări
    Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale 
Consiliului Europei şi oricărui stat care a aderat la prezenta convenţie:
    a) orice semnare;
    b) depunerea oricărui instrument de ratificare, de acceptare, de aderare sau de 
aprobare;
    c) orice dată de intrare în vigoare a prezentei convenţii, conform art. 22, 23 şi 24;
    d) orice alt act, notificare sau comunicare având legătură cu prezenta convenţie.
    Drept care subsemnaţii, legal împuterniciţi în acest scop, am semnat prezenta 
convenţie.



    Semnat la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, în limbile franceză şi engleză, ambele 
texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar care va fi depus în arhivele 
Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va transmite o copie 
certificată pentru conformitate fiecărui stat membru al Consiliului Europei şi oricărui 
stat invitat să adere la prezenta convenţie.

                             PROTOCOL ADIŢIONAL
la Convenţia pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a 
datelor cu caracter personal, cu privire la autorităţile de control şi fluxul 
transfrontalier al datelor*)

    *) Traducere.
    Protocolul adiţional la Convenţia pentru protejarea persoanelor faţă de 
prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, cu privire la autorităţile de 
control şi fluxul transfrontalier al datelor a fost ratificat prin Legea nr. 55/2004.

    Strasbourg, 8 noiembrie 2001

                                  PREAMBUL

    Părţile acestui protocol adiţional la Convenţia pentru protejarea persoanelor faţă 
de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, deschisă pentru 
semnare la Strasbourg la data de 28 ianuarie 1981, denumită în continuare 
Convenţia,
    convinse de faptul că autorităţile de control, exercitându-şi atribuţiile în completă 
independenţă, constituie un element al protecţiei efective a persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor personale,
    luând în considerare importanţa fluxului de informaţii între popoare,
    considerând că o dată cu creşterea schimbului de date personale în afara 
frontierelor naţionale este necesară asigurarea protecţiei efective a drepturilor 
omului şi a libertăţilor sale fundamentale şi, în special, dreptul la confidenţialitate, 
în legătură cu astfel de schimburi de date personale,
    au convenit următoarele:

    ART. 1
    Autorităţile de control
    1. Fiecare parte contractantă va conferi uneia sau mai multor autorităţi 
responsabilitatea pentru asigurarea conformităţii cu măsurile prevăzute prin 
legislaţia sa internă, care pun în vigoare principiile stabilite în cap. II şi III al 
Convenţiei, precum şi în acest protocol.
    2. a. În acest scop autorităţile mai sus menţionate vor avea, în special, dreptul de 
a investiga şi de a interveni, precum şi dreptul de a se angaja în procedurile legale 
sau de a aduce în atenţia autorităţilor juridice competente încălcarea prevederilor 



din legislaţia internă care pun în aplicare principiile menţionate la paragraful 1 al 
art. 1 din acest protocol.
    b. Fiecare autoritate de control va da curs reclamaţiilor depuse de orice persoană 
în legătură cu protecţia drepturilor şi libertăţilor sale fundamentale, cu privire la 
procesarea datelor personale care sunt în competenţa acesteia.
    3. Autorităţile de control îşi vor exercita atribuţiile în completă independenţă.
    4. Deciziile autorităţilor de control, care fac obiectul unei plângeri, pot fi atacate 
în faţa unui tribunal.
    5. În conformitate cu prevederile cap. IV şi fără a încălca prevederile art. 13 din 
Convenţie, autorităţile de control vor colabora pentru îndeplinirea deplină a 
atribuţiilor lor, în special prin întreg schimbul de informaţii folositoare.
    ART. 2
    Fluxurile transfrontaliere de date personale trimise către un receptor care nu 
constituie subiect al jurisdicţiei unei părţi a Convenţiei
    1. Fiecare parte va asigura transferul datelor personale către un receptor care se 
află sub jurisdicţia Statului sau a organizaţiei care nu este parte la Convenţie, numai 
dacă acel stat sau organizaţie asigură un nivel adecvat de protecţie pentru acel 
transfer de date.
    2. Prin derogare de la paragraful 1 al art. 2 din acest protocol, fiecare parte va 
permite transferul datelor personale:
    a) dacă legislaţia internă prevede acest lucru, datorită:
    - intereselor specifice ale subiectului datelor; sau
    - intereselor justificate care prevalează, în special intereselor publice importante; 
sau
    b) dacă măsuri de protecţie care pot rezulta, în special, din clauze contractuale 
sunt asigurate de către autoritatea de control responsabilă pentru transferul datelor 
şi sunt considerate adecvate de către autorităţile competente, în conformitate cu 
legislaţia internă.
    ART. 3
    Dispoziţii finale
    1. Prevederile art. 1 şi 2 ale acestui protocol vor fi considerate de părţi ca articole 
adiţionale ale Convenţiei şi toate prevederile Convenţiei vor fi aplicate în 
conformitate.
    2. Acest protocol va fi deschis pentru semnare de către statele semnatare ale 
Convenţiei. După aderarea la Convenţie în condiţiile stipulate de aceasta, 
Comunităţile Europene vor semna acest protocol. Acest protocol constituie subiect al 
ratificării, acceptării sau aprobării. Un semnatar al acestui protocol nu îl va 
ratifica, accepta sau aproba numai dacă anterior sau simultan a ratificat, acceptat 
sau aprobat Convenţia sau dacă a aderat la aceasta. Instrumentele de ratificare, 
acceptare sau aprobare a acestui protocol vor fi depuse la Secretariatul General al 
Consiliului Europei.



    3. a. Acest protocol va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării 
perioadei de 3 luni de la data la care 5 dintre semnatarii săi şi-au dat acordul de a fi 
parte la acest protocol, în conformitate cu prevederile paragrafului 2 al art. 3.
    b. În ceea ce priveşte orice semnatar al acestui protocol, care ulterior acceptă să 
fie parte la acesta, protocolul va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare 
expirării perioadei de trei luni de la data depunerii instrumentului de ratificare, 
acceptare sau aprobare.
    4. a. După intrarea în vigoare a acestui protocol, orice stat care a aderat la 
Convenţie poate, de asemenea, să adere şi la acest protocol.
    b. Aderarea se va efectua prin depunerea la Secretariatul General al Consiliului 
Europei a instrumentului de aderare care va intra în vigoare în prima zi a lunii 
următoare expirării perioadei de 3 luni de la data încredinţării spre păstrare.
    5. a. Orice parte poate denunţa oricând acest protocol printr-o notificare adresată 
Secretariatului General al Consiliului Europei.
    b. O astfel de denunţare va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării 
perioadei de 3 luni de la data primirii acestei notificări de către Secretariatul 
General.
    6. Secretariatul General al Consiliului Europei va notifica statele membre ale 
Consiliului Europei, Comunităţile Europene şi orice alt stat care nu a aderat la acest 
protocol, în legătură cu:
    a) orice semnare;
    b) depunerea oricărui instrument de ratificare, acceptare sau aprobare;
    c) orice dată a intrării în vigoare a acestui protocol, în conformitate cu art. 3;
    d) orice alt document, notificare sau comunicare legată de acest protocol.
    În prezenţa subsemnatului, fiind autorizat, au semnat acest protocol.
    Încheiat la Strasbourg la data de 18 noiembrie 2001, în limbile engleză şi 
franceză, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar ce va fi păstrat în 
arhivele Consiliului Europei. Secretariatul General al Consiliului Europei va 
transmite copii legalizate fiecărui stat membru al Consiliului Europei, Comunităţii 
Europene şi oricărui stat invitat să adere la Convenţie.



DEFINIŢ I I

Date cu caracter personal - orice informaţii referitoare la o persoană fizică 
identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care 
poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un 
număr de identificare ori la unul sau mai mulţi factori specifici identităţii sale 
fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrarea datelor cu caracter poersonal - orice operaţiune sau set de 
operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace 
automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, 
stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, 
dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, 
alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea;

Stocarea - păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal 
culese;

Sistem de evidenţă a datelor cu caracter personal - orice structură 
organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii 
determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod 
centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcţionale ori 
geografice;

Operator - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, 
inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care 
stabileşte scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; 
dacă scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt 
determinate printr-un act normativ sau în baza unui act normativ, operator este 
persoana fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, care este 
desemnată ca operator prin acel act normativ sau în baza acelui act normativ;

Persoana împuternicită de către operator - o persoană fizică sau juridică, de 
drept privat ori de drept public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi 
structurile teritoriale ale acestora, care prelucrează date cu caracter personal 
pe seama operatorului;

Terţ - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, 
inclusiv autorităşile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, alta 
decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele 
care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt 
autorizate să prelucreze date;

Destinatar - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept 
public, inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale 
acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terţ; 



autorităţile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competenţe 
speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;

Date anonime - date care, datorită originii sau modalităţii specifice de 
prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă.



PROTECŢIA DATELOR CU  CARACTER PERSONAL

În contextul aderării României la U.E., problematica protecţiei datelor cu caracter personal a căpătat o 
amploare şi importanţă deosebite, tendinţe relevate de consolidarea cadrului normativ, dar şi de 
crearea unei instituţii specifice domeniului abordat, precum Autoritatea Naţională de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.). 
În ceea ce priveşte Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov, în calitate de operator, conform 
prevederilor legale în vigoare, are obligaţia de a respecta caracterul privat şi securitatea prelucrarii datelor 
cu caracter personal ale fiecarei persoane. De asemenea, are obligatia de a administra, în condiţii de 
siguranţă, bazele de date anume create pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ce-i revin şi de a asigura 
persoanelor înregistrate, în calitate de persoane vizate, drepturile anume prevăzute în cuprinsul Legii nr. 
677/2001, cu modificările ulterioare.

Ce este ANSPDCP ?

A.N.S.P.D.C.P. are ca obiectiv apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în 
special a dreptului la viaţă intimă, familială şi privată în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date. Acest drept are un conţinut complex, de mare importanţă 
pentru libertatea şi personalitatea cetăţeanului, iar în ţara noastră este garantat prin Constituţie (art. 26).
Potrivit legii de înfiinţare, organizare şi funcţionare, ANSPDCP este o autoritate publică cu personalitate 
juridică, autonomă şi independentă faţă de orice altă autoritate publică, precum şi faţă de orice persoană 
fizicăsau juridică din domeniul privat.ANSPDCP este condusă de un preşedinte, numit de Senat, pentru un 
mandat de 5 ani, care poate fi reînnoit o singură dată.
Preşedintele autorităţii prezintă anual rapoarte de activitate în şedinţa plenară a Senatului.Rapoartele pot 
conţine recomandări privind modificarea legislaţiei sau măsuri de altă natură, pentru ocrotirea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor în legătură cu prelucrarea datelor personale.

Atribuţiile ANSPDCP: 

Autoritatea de supraveghere monitorizează şi controlează sub aspectul legalităţii prelucrările de date 
cu caracter personal care cad sub incidenţa Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
În acest scop autoritatea de supraveghere exercită următoarele atribuţii:

 elaborează formularele tipizate ale notificărilor şi ale registrelor proprii; 
 primeşte şi analizează notificările privind prelucrarea datelor cu caracter personal, anunţând 

operatorului rezultatele controlului prealabil; 
 autorizează prelucrările de date în situaţiile prevăzute de lege; 
 poate dispune, în cazul în care constată încălcarea dispoziţiilor legale, suspendarea provizorie sau 

încetarea prelucrării datelor, ştergerea parţială ori integrală a datelor prelucrate şi poate să 
sesizeze organele de urmărire penală sau să intenteze acţiuni în justiţie; 

 informează persoanele fizice sau/şi juridice care activează în aceste domenii, în mod direct sau 
prin intermediul structurilor asociative ale acestora, asupra necesităţii respectării obligaţiilor şi 
îndeplinirii procedurilor prevăzute de lege; 

 păstrează şi pune la dispoziţie publicului registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter 
personal; 

 primeşte şi soluţionează plângeri, sesizări sau cereri de la persoanele fizice şi comunică soluţia 
dată ori, după caz, diligenţele depuse; 

 efectuează investigaţii din oficiu sau la primirea unor plângeri ori sesizări; 
 este consultată atunci când se elaborează proiecte de acte normative referitoare la protecţia 

drepturilor şi libertăţilor persoanelor, în privinţa prelucrării datelor cu caracter personal; 
 poate face propuneri privind iniţierea unor proiecte de acte normative sau modificarea actelor 

normative în vigoare în domenii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal; 
 cooperează cu autorităţile publice şi cu organele administraţiei publice, centralizează şi analizează 

rapoartele anuale de activitate ale acestora privind protecţia persoanelor în privinţa prelucrării 
datelor cu caracter personal, formulează recomandări şi avize asupra oricărei chestiuni legate 
de protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale în privinţa prelucrării datelor cu caracter 
personal, la cererea oricărei persoane, inclusiv a autorităţilor publice şi a organelor administraţiei 
publice; aceste recomandări şi avize trebuie să facă menţiune despre temeiurile pe care se 



sprijină şi se comunică în copie şi Ministerului Justiţiei; atunci când recomandarea sau avizul este 
cerut de lege, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I; 

 cooperează cu autorităţile similare de peste hotare în vederea asistenţei mutuale, precum şi cu 
persoanele cu domiciliul sau cu sediul în străinătate, în scopul apărării drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ce pot fi afectate prin prelucrarea datelor cu caracter personal; 

 îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege; 

Drepturile persoanelor vizate

Ca o garanţie a realizării scopului declarat al legii cadru, drepturile ce revin persoanei vizate au fost 
prevăzute expres de legiuitor: 

 dreptul la informare (art. 12); 
 dreptul de acces la date (art. 13); 
 dreptul de intervenţie asupra datelor (art. 14); 
 dreptul de opoziţie (art. 15); 
 dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17); 
 dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18) . 

• Dreptul la informare 

În cazul în care datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la persoana vizată, operatorul este 
obligat să furnizeze acesteia cel puţin următoarele informaţii: 

a. identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul; 
b. scopul în care se face prelucrarea datelor; 
c. informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de de~tinatari ai datelor; dacă 

furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa 
drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de 
intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate; 

d. orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, 
ţinând seama de specificul prelucrării. 

În cazul în care datele nu sunt obtinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, în 
momentul colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea acestora către terţi, cel mai târziu până 
în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia 
cazului în care persoana vizată posedă deja informaţiile respective: 

a. identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul; 
b. scopul în care se face prelucrarea datelor; 
c. informaţii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari 

ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de 
acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate; 

d. orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, 
ţinând seama de specificul prelucrării. 

• Dreptul de acces la date 

Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere (în mod gratuit, pentru o solicitare 
pe an), confirmarea faptului că datele sale personale sunt sau nu sunt prelucrate de acesta, precum şi 
următoarele informaţii: 

a. informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau 
categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele; 

b. comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum şi a oricărei 
informaţii disponibile cu privire la originea datelor; 

c. informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare 
automată a datelor care vizează persoana respectivă; 

d. informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului de opoziţie, precum 
şi condiţiile în care pot fi exercitate; 

e. informaţii asupra posibilităţii de a consulta registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter 
personal, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum şi de a se adresa 
instanţei pentru atacarea deciziilor operatorului, în conformitate cu dispoziţiile legale. 

Operatorul este obligat să comunice informaţiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii. 

• Dreptul de intervenţie asupra datelor 



Orice persoană vizată are dreptul de a obţine, în mod gratuit, de la operator, printr-o cerere întocmită în 
formă scrisă, datată şi semnată: 

a. rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, 
în special a datelor incomplete sau inexacte; 

b. transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea nr. 
677/2001; 

c. notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedeşte 
imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat. 

Operatorul este obligat să comunice măsurile luate, precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au 
fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data 
primirii cererii. 

• Dreptul de opoziţie 

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, 
datată şi semnată, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele care o 
vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În 
caz de opoziţie justificată, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.
Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca 
datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, 
sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop. 
Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate, precum şi, dacă este cazul, numele 
terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 
15 zile de la data primirii cererii. 

• Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale 

Orice persoană are dreptul de a cere şi de a obţine: 
a. retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată 

exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, 
destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, 
credibilitate a, comportamentul său ori alte asemenea aspecte; 

b. reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă 
decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile 
prevăzute mai sus. 

• Dreptul de a se adresa justiţiei 

Fără a aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere, orice persoană 
care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuate ilegal, se poate 
adresa instanţei competente pentru repararea acestuia. 
Instanţa competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul. Cererea de chemare în 
judecată este scutită de taxă de timbru. 

Plângeri adresate autorităţii de supraveghere

În vederea apărării drepturilor prevăzute de lege, persoanele ale căror date cu caracter personal fac 
obiectul unei prelucrări care cade sub incidenţa legii pot înainta plângere către autoritatea de 
supraveghere.
Plângerea se poate face direct sau prin reprezentant.
Plângerea către autoritatea de supraveghere nu poate fi înaintată dacă o cerere în justiţie, având acelaşi 
obiect şi aceleaşi părţi, a fost introdusă anterior.
În afara cazurilor în care o întârziere ar cauza un prejudiciu iminent şi ireparabil, plângerea către 
autoritatea de supraveghere nu poate fi înaintată mai devreme de 15 zile de la înaintarea unei plângeri cu 
acelaşi conţinut către operator .
Dacă plângerea este găsită întemeiată, autoritatea de supraveghere poate dispune suspendarea 
provizorie sau încetarea prelucrării datelor, ştergerea parţială sau integrală a prelucrării datelor şi poate să 
sesizeze organele de urmăriere penală sau să intenteze acţiune în justiţie.Decizia trebuie motivată şi se 
comunică părţilor interesate în termen de 30 de zile de la data plângerii.



Contravenţii şi sancţiuni 

Autoritatea de supraveghere poate aplica sancţiuni contravenţionale operatorului pentru: 
 omisiunea de a notifica şi notificarea cu rea-credinţă; 
 prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal; 
 neîndeplinirea obligaţiilor privind confidenţialitatea şi aplicarea măsurilor de securitate; 
 refuzul de a furniza informaţii. 

Sancţiunile contravenţionale se aplică de către autoritatea de supraveghere prin personalul împuternicit în 
acest scop. Cuantumul amenzilor care pot fi aplicate, în cazul săvârşirii contravenţiilor sus- menţionate, 
variază între 500 RON şi 50.000 RON. 
Împotriva proceselor-verbale de constatare şi a deciziilor de sancţionare se poate face plângere la secţiile 
de contencios administrativ ale tribunalelor. 

Relaţii cu publicul 

La sediul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cetăţenii pot 
primi informaţii privind modul de completare a formularelor de notificare şi legislaţia aplicabilă prelucrărilor 
de date cu caracter personal pe teritoriul României. 
De asemenea, aceste informaţii se pot obţine prin telefon, la numărul 021.252.59.77. 

Coordonate de contact 

Sediul Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal este în: Strada 
Olari nr. 32, sector 2, municipiul Bucureşti, cod poştal 024057
Telefon: 021.252.55.99
Fax: 021.252.57.57 
Internet: www.dataprotection.ro
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro



PLÂNGERI  ADRES ATE DIRECT ANSPDCP

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 
(ANSPDCP) este autoritate publică, autonomă şi independentă, cu personalitate juridică 
care monitorizează şi controlează sub aspectul legalităţii prelucrările de date cu caracter 
personal care cad sub incidenţa Legii nr. 677/2001.

Contact:
Str. Olari nr. 32, Bucureşti
Tel.: +40 21 252.55.99
Fax: +40 21 252.57.57
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Web: http://www.dataprotection.ro

LEGE Nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

ART. 25
Plângeri adresate autorităţii de supraveghere
(1) În vederea apărării drepturilor prevăzute de prezenta lege persoanele ale căror date 
cu caracter personal fac obiectul unei prelucrări care cade sub incidenţa prezentei legi 
pot înainta plângere către autoritatea de supraveghere. Plângerea se poate face direct 
sau prin reprezentant. Persoana lezată poate împuternici o asociaţie sau o fundaţie să îi 
reprezinte interesele.
(2) Plângerea către autoritatea de supraveghere nu poate fi înaintată dacă o cerere în 
justiţie, având acelaşi obiect şi aceleaşi părţi, a fost introdusă anterior.
(3) În afara cazurilor în care o întârziere ar cauza un prejudiciu iminent şi ireparabil, 
plângerea către autoritatea de supraveghere nu poate fi înaintată mai devreme de 15 
zile de la înaintarea unei plângeri cu acelaşi conţinut către operator.
(4) În vederea soluţionării plângerii, dacă apreciază că este necesar, autoritatea de 
supraveghere poate audia persoana vizată, operatorul şi, dacă este cazul, persoana 
împuternicită sau asociaţia ori fundaţia care reprezintă interesele persoanei vizate. 
Aceste persoane au dreptul de a înainta cereri, documente şi memorii. Autoritatea de 
supraveghere poate dispune efectuarea de expertize.
(5) Dacă plângerea este găsită întemeiată, autoritatea de supraveghere poate decide 
oricare dintre măsurile prevăzute la art. 21 alin. (3) lit. d). Interdicţia temporară a 
prelucrării poate fi instituită numai până la încetarea motivelor care au determinat luarea 
acestei măsuri.
(6) Decizia trebuie motivată şi se comunică părţilor interesate în termen de 30 de zile de 
la data primirii plângerii.
(7) Autoritatea de supraveghere poate ordona, dacă apreciază necesar, suspendarea 
unora sau tuturor operaţiunilor de prelucrare până la soluţionarea plângerii în condiţiile 
alin. (5).
(8) Autoritatea de supraveghere se poate adresa justiţiei pentru apărarea oricăror 
drepturi garantate de prezenta lege persoanelor vizate. Instanţa competentă este 
Tribunalul Municipiului Bucureşti. Cererea de chemare în judecată este scutită de taxa 
de timbru.
(9) La cererea persoanelor vizate, pentru motive întemeiate, instanţa poate dispune 
suspendarea prelucrării până la soluţionarea plângerii de către autoritatea de 
supraveghere.



(10) Prevederile alin. (4) - (9) se aplică în mod corespunzător şi în situaţia în care 
autoritatea de supraveghere află pe orice altă cale despre săvârşirea unei încălcări a 
drepturilor recunoscute de prezenta lege persoanelor vizate.
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