
LEGISLAȚIE  –  DOCUMENTE DE REFERINȚĂ 

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

 

 

1. LEGE nr.190 din 18 iulie 2018 - privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului 

(UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 

privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE                                      

( Regulamentul general privind protecția datelor); 

2. REGULAMENT ( UE)  nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în 

ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 

date și de abrogare a Directivei 95/46/CE  ( Regulamentul general privind protecția 

datelor); 

3. Directiva UE 2016/680 a PARLAMNETULUI EUROPEAN și a CONSILIULUI  din 27 

aprilie 2016 privind protecția personalor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter 

personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau 

urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a 

acestor date și de abrogare a Deciziei – cadru 2008/977/JAI  a Consiliului ; 

4. Legea nr.102 din 3 mai 2005 privind înființarea,organizrea și funcționarea Autorității 

Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor Cu Caracter Personal, cu modificările și 

completările ulterioare ; 

5. Legea nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.102/2005 privind 

înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării 

Datelor cu caracter Personal, precum și pentru aprogarea Legii nr.677/2001 pentru 

protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera 

circulație a acestor date; 

6. Decizia nr. 128/2018 privind aprobarea formularului tipizat al notificării de încălcare a 

securităţii datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 

privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecţia datelor); 

7. Decizia nr.133 /2018 privind aprobarea procedurii de primire și soluționare a plângerilor –

ANSPDCP; 

8. Orientări privind consimțământul în temeiul Regulamentului (UE) 679/2016                              

( 17/RO/WP259 ) ; 

9. Procedura operațională privind operarea și gestionarea datelor cu caracter personal la 

nivelul MNIR – COD PO 02.01.01. 

 

 


