
LEGE  Nr. 129/2018 din 15 iunie 2018 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiin area, organizarea şi 

func ionarea Autorită ii Na ionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, 
precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protec ia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circula ie a acestor date 
 

EMITENT:      PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 503 din 19 iunie 2018 
 
    Parlamentul României adopt  prezenta lege. 
 
    ART. I 
    Legea nr. 102/2005 privind înfiin area, organizarea şi func ionarea Autorit ii Na ionale de 
Supraveghere a Prelucr rii Datelor cu Caracter Personal, publicat  în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 391 din 9 mai 2005, cu modific rile şi complet rile ulterioare, se modific  şi se completeaz  
dup  cum urmeaz : 
    1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    "(3) Atribu iile Autorit ii na ionale de supraveghere sunt, în principal, reglementate prin Regulamentul 
(UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protec ia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circula ie a 
acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protec ia datelor), 
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 119 din 4 mai 2016, denumit în continuare 
Regulamentul general privind protec ia datelor, şi prin legisla ia na ional  de transpunere a Directivei 
(UE) 2016/680 a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protec ia 
persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de c tre autorit ile competente în 
scopul prevenirii, depist rii, investig rii sau urm ririi penale a infrac iunilor sau al execut rii pedepselor 
şi privind libera circula ie a acestor date şi de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului, 
publicat  în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 119 din 4 mai 2016." 
    2. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul 
cuprins: 
    "(3^1) Pentru îndeplinirea atribu iilor sale se asigur  Autorit ii na ionale de supraveghere, la un nivel 
corespunz tor, resurse umane, tehnice şi financiare, sediu şi infrastructur ." 
    3. La articolul 2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    "(3) Autoritatea na ional  de supraveghere nu poate fi supus  nici unui mandat imperativ sau 
reprezentativ, nici unor influen e externe directe sau indirecte ori vreunei instruc iuni sau dispozi ii de la o 
parte extern , în cadrul îndeplinirii sarcinilor şi al exercit rii competen elor sale." 
    4. La articolul 3, alineatele (5) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
    "(5) În exercitarea atribu iilor sale preşedintele Autorit ii na ionale de supraveghere emite decizii şi 
instruc iuni obligatorii pentru autorit ile şi institu iile publice, persoanele juridice de drept privat şi orice 
alte organisme, precum şi pentru persoanele fizice a c ror activitate intr  sub inciden a legisla iei 
referitoare la protec ia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, denumite 
în continuare entit i. 
    .......................................................................... 
    (7) În exercitarea atribu iilor legale ale Autorit ii na ionale de supraveghere, entit ile prev zute la 
alin. (5) sunt obligate s  îi acorde sprijinul solicitat şi s  îi comunice sau, dup  caz, s  îi pun  la dispozi ie 
informa iile, documentele sau actele pe care le de in, în condi iile legii." 
    5. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    "(2) Raportul anual se transmite Senatului României, Camerei Deputa ilor, Guvernului României, 
Comisiei Europene şi Comitetului european pentru protec ia datelor. Raportul anual se d  publicit ii în 
cel mult 30 de zile de la data transmiterii c tre Senatul României." 
    6. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    "(2) Poate fi numit  în func ia de preşedinte sau de vicepreşedinte al Autorit ii na ionale de 
supraveghere orice persoan  cu cet enia român , absolvent  a unei institu ii de înv mânt superior 
juridic, în condi iile legii. Preşedintele şi vicepreşedintele sunt persoane independente politic, cu o solid  
competen  profesional , inclusiv în domeniul protec iei datelor cu caracter personal, o vechime de 
minimum 10 ani în specialitate, o bun  reputa ie şi care se bucur  de o înalt  probitate civic ." 



    7. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    "ART. 9 
    (1) Mandatul preşedintelui, respectiv al vicepreşedintelui Autorit ii na ionale de supraveghere 
înceteaz  înainte de termen în caz de demisie, revocare din func ie, incompatibilitate cu alte func ii 
publice sau private, imposibilitate de a-şi îndeplini atribu iile mai mult de 90 de zile, constatat  prin 
examen medical de specialitate, în cazul pension rii din oficiu ori în caz de deces. 
    (2) Revocarea din func ie a preşedintelui, respectiv a vicepreşedintelui Autorit ii na ionale de 
supraveghere se face de plenul Senatului, ca urmare a înc lc rii grave a dispozi iilor prezentei legi, dac  
nu mai îndeplineşte condi iile cerute de lege pentru numire sau în cazul unor abateri grave în îndeplinirea 
atribu iilor. 
    (3) Demisia, incompatibilitatea, îndeplinirea condi iilor de pensionare pentru limit  de vârst  prev zute 
de lege, imposibilitatea de îndeplinire a func iei sau decesul se constat  de c tre Biroul permanent al 
Senatului, în cel mult 15 zile de la apari ia cauzei care determin  încetarea mandatului. 
    (4) Perioada de îndeplinire a func iei de preşedinte şi vicepreşedinte al Autorit ii na ionale de 
supraveghere constituie vechime în specialitate juridic ." 
    8. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    "ART. 10 
    (1) Preşedintele Autorit ii na ionale de supraveghere are, în principal, urm toarele atribu ii: 
    a) organizeaz  şi coordoneaz  activitatea Autorit ii na ionale de supraveghere; 
    b) asigur  monitorizarea aplic rii Regulamentului general privind protec ia datelor; 
    c) asigur  monitorizarea aplic rii legisla iei na ionale de transpunere a Directivei (UE) 2016/680 a 
Parlamentului European şi a Consiliului privind protec ia persoanelor fizice referitor la prelucrarea 
datelor cu caracter personal de c tre autorit ile competente în scopul prevenirii, depist rii, investig rii 
sau urm ririi penale a infrac iunilor sau al execut rii pedepselor şi privind libera circula ie a acestor date 
şi de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului; 
    d) asigur  monitorizarea aplic rii şi a altor dispozi ii legale privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circula ie a acestor date; 
    e) poate face propuneri privind ini ierea unor proiecte de acte normative sau modificarea actelor 
normative în vigoare în domenii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal; este solicitat, în 
vederea emiterii de avize, în numele Autorit ii na ionale de supraveghere, atunci când se elaboreaz  
proiecte de acte normative referitoare la protec ia drepturilor şi libert ilor persoanelor, în privin a 
prelucr rii datelor cu caracter personal; 
    f) primeşte şi urm reşte solu ionarea, în condi iile legii, a peti iilor şi cererilor adresate Autorit ii 
na ionale de supraveghere şi decide asupra acestora; 
    g) încadreaz , în condi iile legii, personalul Autorit ii na ionale de supraveghere şi exercit  dreptul de 
autoritate administrativ  şi disciplinar  asupra acestora; 
    h) exercit  func ia de ordonator principal de credite; 
    i) asigur  cooperarea cu institu ii similare din str in tate şi reprezentarea în cadrul Comitetului 
european pentru protec ia datelor, prev zut la art. 68 din Regulamentul general privind protec ia datelor; 
    j) îndeplineşte şi alte atribu ii prev zute de prezenta lege, de actele normative care reglementeaz  
activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal şi libera circula ie a acestor date şi de 
Regulamentul de organizare şi func ionare a Autorit ii na ionale de supraveghere. 
    (2) În cadrul Autorit ii na ionale de supraveghere se organizeaz  şi func ioneaz  cabinetul 
preşedintelui, iar angajarea personalului acestuia se efectueaz  în condi iile legii." 
    9. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    "ART. 12 
    (1) Preşedintele Autorit ii na ionale de supraveghere îşi exercit  atribu iile de control din oficiu sau la 
cerere." 
    10. Articolul 13 se abrogă. 
    11. După articolul 14 se introduc două noi capitole, capitolul III^1, cuprinzând articolele 14^1 - 
14^8, şi capitolul III^2, cuprinzând articolele 14^9 - 14^11, cu următorul cuprins: 
 
    "CAPITOLUL III^1 
    Exercitarea atribu iilor de control şi de solu ionare a plângerilor 
 
    SEC IUNEA 1 



    Activitatea de control 
 
    ART. 14^1 
    (1) Autoritatea na ional  de supraveghere efectueaz  investiga ii, în cazurile şi condi iile prev zute în 
competen a sa, prin personalul împuternicit în acest scop, potrivit legii, de c tre preşedintele Autorit ii 
na ionale de supraveghere, denumit în continuare personal de control. 
    (2) Personalul de control are dreptul s  efectueze investiga ii, inclusiv inopinate, s  cear  şi s  ob in  
de la operator şi persoana împuternicit  de operator, precum şi, dup  caz, de la reprezentantul acestora, la 
fa a locului şi/sau în termenul stabilit, orice informa ii şi documente, indiferent de suportul de stocare, s  
ridice copii de pe acestea, s  aib  acces la oricare dintre incintele operatorului şi persoanei împuternicite 
de operator, precum şi s  aib  acces şi s  verifice orice echipament, mijloc sau suport de stocare a datelor, 
necesare desf şur rii investiga iei, în condi iile legii. 
    (3) În situa ia în care personalul de control este împiedicat în orice mod în exercitarea atribu iilor 
prev zute la alin. (2), Autoritatea na ional  de supraveghere poate solicita autorizarea judiciar  dat  prin 
încheiere de c tre preşedintele Cur ii de Apel Bucureşti sau de c tre un judec tor delegat de acesta. O 
copie a autoriza iei judiciare se comunic  obligatoriu entit ii controlate înainte de începerea investiga iei. 
    (4) Cererea de autorizare se judec  în camera de consiliu, f r  citarea p r ilor. Judec torul se pronun  
asupra cererii de autorizare în termen de cel mult 48 de ore de la data înregistr rii cererii. Încheierea se 
motiveaz  şi se comunic  Autorit ii na ionale de supraveghere şi entit ii controlate în termen de cel 
mult 48 de ore de la pronun are. 
    (5) În cazul în care investiga ia trebuie desf şurat , inclusiv simultan, în mai multe spa ii de inute de 
c tre entitatea controlat , Autoritatea na ional  de supraveghere va introduce o singur  cerere, instan a 
pronun ându-se printr-o încheiere în care se vor indica spa iile în care urmeaz  s  se desf şoare 
investiga ia. 
    (6) Cererea de autorizare trebuie s  cuprind  toate informa iile de natur  s  justifice investiga ia, iar 
judec torul sesizat este inut s  verifice dac  cererea este întemeiat . 
    (7) Încheierea prev zut  la alin. (3) poate fi atacat  cu contesta ie la Înalta Curte de Casa ie şi Justi ie, 
în termen de 72 de ore de la comunicarea acesteia potrivit alin. (4). Contesta ia nu este suspensiv  de 
executare. 
    (8) În toate situa iile, investiga ia nu poate începe înainte de ora 8,00 şi nu poate continua dup  ora 
18,00 şi trebuie efectuat  în prezen a persoanei la care se efectueaz  investiga ia sau a reprezentantului 
s u. Investiga ia poate continua şi dup  ora 18,00 numai cu acordul scris al persoanei la care se efectueaz  
aceasta sau a reprezentantului s u. 
    (9) Identificarea şi p strarea obiectelor, precum şi punerile de sigilii se fac conform dispozi iilor din 
Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedur  penal , cu modific rile şi complet rile ulterioare. 
    (10) Autoritatea na ional  de supraveghere poate dispune efectuarea de expertize şi audierea 
persoanelor ale c ror declara ii sunt considerate relevante şi necesare desf şur rii investiga iei. 
    (11) În activitatea de control, Autoritatea na ional  de supraveghere poate dispune aplicarea de m suri 
corective prev zute la art. 58 alin. (2) din Regulamentul general privind protec ia datelor, inclusiv de 
sanc iuni contraven ionale, poate formula recomand ri şi poate sesiza alte autorit i competente, dup  caz. 
    (12) În cazul opera iunilor comune desf şurate pe teritoriul României la care particip  şi personalul 
desemnat de o alt  autoritate de supraveghere dintr-un stat membru al Uniunii Europene, acesta îşi 
îndeplineşte atribu iile în limitele împuternicirii emise de preşedintele Autorit ii na ionale de 
supraveghere. 
    ART. 14^2 
    (1) Sanc iunile contraven ionale principale pe care le aplic  Autoritatea na ional  de supraveghere, 
potrivit art. 58 alin. (2) lit. b) şi i) din Regulamentul general privind protec ia datelor, sunt mustrarea şi 
amenda. Aplicarea amenzii se face în condi iile art. 83 din Regulamentul general privind protec ia datelor. 
    (2) În cazul în care exist  posibilitatea ca, prin opera iunile de prelucrare pe care un operator sau o 
persoan  împuternicit  de operator inten ioneaz  s  le efectueze, s  se încalce legisla ia aplicabil , 
Autoritatea na ional  de supraveghere emite o avertizare, potrivit art. 58 alin. (2) lit. a) din Regulamentul 
general privind protec ia datelor. 
    (3) În func ie de circumstan ele fiec rui caz, m surile prev zute la alin. (1) şi (2) pot fi aplicate în mod 
distinct sau al turi de alte m suri corective prev zute la art. 58 alin. (2) din Regulamentul general privind 
protec ia datelor şi la art. 14^3 alin. (5) şi (6) din prezenta lege. 



    (4) Sanc iunile prev zute la alin. (1) pot fi aplicate în termen de 3 ani de la data s vârşirii faptei. În 
cazul înc lc rilor care dureaz  în timp sau al celor constând în s vârşirea, în baza aceleiaşi rezolu ii, la 
intervale diferite de timp, a mai multor ac iuni sau inac iuni, care prezint , fiecare în parte, con inutul 
aceleiaşi contraven ii, prescrip ia începe s  curg  de la data constat rii sau de la data încet rii ultimului 
act ori fapt s vârşit, dac  acest moment intervine anterior constat rii. 
    (5) Termenul de prescrip ie prev zut la alin. (4) se întrerupe prin efectuarea oric rui act de procedur  în 
cazul investigat, f r  s  poat  dep şi 4 ani de la data s vârşirii faptei. Întreruperea produce efecte fa  de 
to i participan ii la s vârşirea respectivei înc lc ri. 
    (6) Amenzile prev zute la alin. (1), stabilite în euro la art. 83 alin. (4) - (6) din Regulamentul general 
privind protec ia datelor, se aplic  şi se achit  în lei, la cursul oficial al B ncii Na ionale a României de la 
data aplic rii. 
    ART. 14^3 
    (1) În cazul prelucr rilor care intr  în competen a de control a Autorit ii na ionale de supraveghere, cu 
excep ia celor transfrontaliere, constatarea faptelor şi aplicarea m surilor prev zute la art. 14^2 alin. (1) şi 
(2) se fac prin proces-verbal de constatare/sanc ionare încheiat de personalul de control. 
    (2) Prin excep ie de la prevederile alin. (1), în situa ia în care cuantumul amenzii dep şeşte echivalentul 
în lei al sumei de 300.000 euro, aplicarea amenzii se face prin decizie a preşedintelui Autorit ii na ionale 
de supraveghere, care are la baz  procesul-verbal de constatare şi raportul personalului de control. 
    (3) În cazul prelucr rilor transfrontaliere care atrag competen a Autorit ii na ionale de supraveghere în 
calitate de autoritate de supraveghere principal , constatarea faptelor se face prin proces-verbal încheiat 
de personalul de control, iar aplicarea m surilor prev zute la art. 14^2 alin. (1) şi (2), prin decizie a 
preşedintelui Autorit ii na ionale de supraveghere, care are la baz  procesul-verbal de constatare şi 
raportul personalului de control. 
    (4) Prevederile alin. (3) se aplic  în mod corespunz tor în cazul în care autoritatea de supraveghere 
dintr-un stat membru al Uniunii Europene a refuzat propunerea de a ac iona în calitate de autoritate de 
supraveghere principal , înaintat  de Autoritatea na ional  de supraveghere. 
    (5) Aplicarea m surilor corective care constau în obligarea operatorului sau a persoanei împuternicite 
de operator s  respecte cererile persoanei vizate de exercitare a drepturilor, s  asigure conformitatea 
opera iunilor de prelucrare cu dispozi iile legale aplicabile, obligarea operatorului s  informeze persoana 
vizat  cu privire la o înc lcare a protec iei datelor cu caracter personal se poate face prin proces-verbal de 
constatare/sanc ionare încheiat de personalul de control sau prin decizie a preşedintelui Autorit ii 
na ionale de supraveghere. 
    (6) Aplicarea m surilor corective care constau, dup  caz, în limitarea temporar  sau definitiv , 
interdic ia asupra prelucr rii, rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal, restric ionarea 
prelucr rii, notificarea acestor ac iuni destinatarilor c rora le-au fost divulgate datele cu caracter personal, 
retragerea unei certific ri sau obligarea organismului de certificare s  retrag  o certificare eliberat  sau s  
nu elibereze o certificare în cazul în care cerin ele de certificare nu sunt sau nu mai sunt îndeplinite, 
suspendarea fluxurilor de date c tre un destinatar dintr-o ar  ter  sau c tre o organiza ie interna ional  se 
dispune numai prin decizie a preşedintelui Autorit ii na ionale de supraveghere. 
    (7) Decizia trebuie s  con in  în mod obligatoriu urm toarele elemente: datele de identificare ale 
Autorit ii na ionale de supraveghere şi numele reprezentantului legal al acesteia, datele de identificare 
ale operatorului/persoanei împuternicite de operator, codul numeric personal, dup  caz, descrierea 
faptelor şi a împrejur rilor care pot fi avute în vedere la individualizarea m surii, indicarea temeiului 
legal potrivit c ruia se stabileşte şi se sanc ioneaz  fapta, m surile corective aplicate, termenul şi 
modalitatea de plat  a amenzii, dup  caz, termenul de exercitare a c ii de atac şi instan a de judecat  
competent . 
    ART. 14^4 
    (1) Împotriva procesului-verbal de constatare/sanc ionare şi/sau a deciziei de aplicare a m surilor 
corective, dup  caz, operatorul sau persoana împuternicit  de operator poate introduce contesta ie la sec ia 
de contencios administrativ a tribunalului competent, în termen de 15 zile de la înmânare, respectiv de la 
comunicare. Hot rârea prin care s-a solu ionat contesta ia poate fi atacat  numai cu apel. Apelul se judec  
de curtea de apel competent . În toate cazurile, instan ele competente sunt cele din România. 
    (2) Procesul-verbal de constatare/sanc ionare sau decizia preşedintelui Autorit ii na ionale de 
supraveghere necontestat  în termen de 15 zile de la data înmân rii, respectiv comunic rii, constituie titlu 
executoriu f r  vreo alt  formalitate. Introducerea contesta iei prev zute la alin. (1) suspend  numai plata 
amenzii, pân  la pronun area unei hot râri judec toreşti definitive. 



    (3) Termenul de plat  a amenzii este de 15 zile de la data înmân rii, respectiv de la data comunic rii 
procesului-verbal de constatare/sanc ionare sau a deciziei preşedintelui Autorit ii na ionale de 
supraveghere. 
    ART. 14^5 
    (1) Autoritatea na ional  de supraveghere poate dispune publicarea de c tre operator sau persoana 
împuternicit  de operator a oric rei m suri corective aplicate, cu suportarea de c tre aceştia a costurilor 
aferente. 
    (2) În cazul nerespect rii m surilor dispuse sau în cazul refuzului tacit sau expres de furnizare a tuturor 
informa iilor şi documentelor solicitate în cadrul procedurii de investiga ie ori în cazul refuzului de 
supunere la investiga ie, Autoritatea na ional  de supraveghere poate dispune, prin decizie, aplicarea unei 
amenzi cominatorii de pân  la 3.000 lei pentru fiecare zi de întârziere, calculat  de la data stabilit  prin 
decizie. 
    (3) Decizia prev zut  la alin. (2) constituie titlu executoriu f r  vreo alt  formalitate. Împotriva acestei 
decizii se poate introduce contesta ie în condi iile art. 14^4 alin. (1). 
    ART. 14^6 
    (1) Procedura de efectuare a investiga iilor de c tre personalul de control al Autorit ii na ionale de 
supraveghere, în exercitarea atribu iilor legale, se reglementeaz  prin decizia preşedintelui Autorit ii 
na ionale de supraveghere, publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
    (2) În m sura în care prezenta lege nu prevede altfel, constatarea şi aplicarea sanc iunilor 
contraven ionale se realizeaz  cu respectarea Ordonan ei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contraven iilor, aprobat  cu modific ri şi complet ri prin Legea nr. 180/2002, cu modific rile şi 
complet rile ulterioare. 
 
    SEC IUNEA a 2-a 
    Activitatea de solu ionare a plângerilor 
 
    ART. 14^7 
    (1) Orice persoan  vizat  care consider  c  prelucrarea datelor sale cu caracter personal încalc  
prevederile legale în vigoare are dreptul de a depune plângere la Autoritatea na ional  de supraveghere, în 
special în cazul în care reşedin a sa obişnuit , locul s u de munc  sau presupusa înc lcare se afl  sau, 
dup  caz, are loc pe teritoriul României. Plângerea poate fi depus  inclusiv prin mijloacele electronice de 
comunicare. 
    (2) Plângerea se înainteaz  personal sau prin reprezentant, cu anexarea împuternicirii emise în 
condi iile legii de un avocat sau a procurii notariale, dup  caz. Plângerea poate fi depus  şi de c tre 
mandatarul persoanei vizate care este so  sau rud  pân  la gradul al doilea inclusiv. 
    (3) În cazul în care plângerea este depus  prin intermediul unui organism, al unei organiza ii, al unei 
asocia ii sau funda ii f r  scop patrimonial, acestea trebuie s  dovedeasc  faptul c  au fost constituite 
legal, cu un statut ce prevede obiective de interes public, şi c  sunt active în domeniul protec iei 
drepturilor şi libert ilor persoanelor vizate în ceea ce priveşte protec ia datelor lor cu caracter personal. 
În acest caz, la plângere se anexeaz  inclusiv împuternicirea sau procura notarial , dup  caz, conform 
alin. (2), din care s  rezulte limitele mandatului acordat de persoana vizat . 
    ART. 14^8 
    (1) Procedura de solu ionare a plângerilor se reglementeaz  prin decizie a preşedintelui Autorit ii 
na ionale de supraveghere, publicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
    (2) Autoritatea na ional  de supraveghere informeaz  persoana vizat  cu privire la admisibilitatea 
plângerii, în termen de cel mult 45 de zile de la înregistrare. În cazul în care se constat  c  informa iile 
din plângere sau documentele transmise sunt incomplete sau insuficiente, Autoritatea na ional  de 
supraveghere solicit  persoanei vizate s  completeze plângerea pentru a putea fi considerat  admisibil  în 
vederea efectu rii unei investiga ii. Un nou termen de cel mult 45 de zile curge de la data complet rii 
plângerii. 
    (3) Autoritatea na ional  de supraveghere informeaz  persoana vizat  în leg tur  cu evolu ia sau cu 
rezultatul investiga iei întreprinse în termen de 3 luni de la data la care s-a comunicat acesteia c  
plângerea este admisibil  potrivit alin. (2). Informarea va cuprinde şi calea de atac împotriva Autorit ii 
na ionale de supraveghere. 
    (4) Dac  este necesar  efectuarea unei investiga ii mai am nun ite sau coordonarea cu alte autorit i de 
supraveghere în conformitate cu art. 57 alin. (1) lit. f) din Regulamentul general privind protec ia datelor, 



Autoritatea na ional  de supraveghere informeaz  persoana vizat  în leg tur  cu evolu ia investiga iei, din 
3 în 3 luni, pân  la finalizarea acesteia. Rezultatul investiga iei se aduce la cunoştin a persoanei vizate în 
termen de cel mult 45 de zile de la finalizarea acesteia. 
    (5) În cadrul procedurii de solu ionare a plângerilor, investiga iile se efectueaz  în conformitate cu 
dispozi iile art. 14^1 - 14^6. 
    (6) În cazul nerespect rii dispozi iilor alin. (2) - (4), persoana vizat  se poate adresa sec iei de 
contencios administrativ a tribunalului competent, dup  parcurgerea procedurii prealabile prev zute de 
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modific rile şi complet rile ulterioare. Recursul se 
judec  de curtea de apel competent . În toate cazurile, instan ele competente sunt cele din România. 
 
    CAPITOLUL III^2 
    Căi de atac judiciare 
 
    ART. 14^9 
    (1) Dac  în urma exercit rii atribu iilor sale legale, Autoritatea na ional  de supraveghere apreciaz  c  
au fost înc lcate oricare dintre drepturile persoanelor vizate garantate de reglement rile legale din 
domeniul protec iei datelor personale, poate sesiza instan a competent , potrivit legii. Persoana vizat  
dobândeşte de drept calitatea de reclamant, urmând a fi citat  în aceast  calitate. Dac  persoana vizat  îşi 
însuşeşte ac iunea, înceteaz  calitatea procesual  activ  a Autorit ii na ionale de supraveghere. Dac  
persoana vizat  nu îşi însuşeşte ac iunea formulat  de Autoritatea na ional  de supraveghere, instan a 
anuleaz  cererea potrivit Codului de procedur  civil . 
    (2) Ac iunile şi cererile, inclusiv cele pentru exercitarea c ilor de atac ordinare sau extraordinare, 
formulate de Autoritatea na ional  de supraveghere, sunt scutite de la plata taxelor judiciare de timbru. 
    (3) Dispozi iile alin. (2) se aplic  şi persoanei vizate care îşi însuşeşte ac iunea formulat  de Autoritatea 
na ional  de supraveghere în condi iile alin. (1). 
    ART. 14^10 
    (1) Contestarea actelor emise de Autoritatea na ional  de supraveghere în activitatea de control şi de 
solu ionare a plângerilor se efectueaz  potrivit art. 14^4 şi 14^8. 
    (2) Actele administrative emise de Autoritatea na ional  de supraveghere în exercitarea atribu iilor 
legale, altele decât cele prev zute la alin. (1), pot fi contestate la sec ia de contencios administrativ a 
tribunalului competent. 
    (3) Dispozi iile prezentei legi se completeaz  cu prevederile Legii nr. 554/2004, cu modific rile şi 
complet rile ulterioare, în m sura în care prezenta lege nu dispune altfel. 
    ART. 14^11 
    (1) F r  a se aduce atingere posibilit ii de a se adresa cu plângere Autorit ii na ionale de 
supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa instan ei competente pentru ap rarea drepturilor 
garantate de legisla ia aplicabil , care le-au fost înc lcate. 
    (2) În cazul în care a fost introdus  o cerere în justi ie cu acelaşi obiect şi având aceleaşi p r i, 
Autoritatea na ional  de supraveghere poate dispune suspendarea sau/şi clasarea plângerii, dup  caz. 
    (3) Orice persoan  care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucr ri de date cu caracter personal, 
efectuat  ilegal, se poate adresa instan ei competente pentru repararea acestuia. 
    (4) Instan a competent  este cea de la sediul operatorului sau al persoanei împuternicite de operator ori 
de la reşedin a obişnuit  a persoanei vizate. Cererea este scutit  de tax  de timbru." 
 
    12. La articolul 15, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
    "ART. 15 
    (1) Regulamentul de organizare şi func ionare, împreun  cu structura organizatoric  a Autorit ii, se 
întocmesc de Autoritatea na ional  de supraveghere şi se aprob  de Biroul permanent al Senatului. 
    (2) Num rul maxim de posturi, exclusiv demnitarii, este de 85. Statul de func ii şi structura posturilor 
pe compartimente se aprob  de preşedintele Autorit ii na ionale de supraveghere." 
    13. La articolul 15, alineatele (3) şi (4) se abrogă. 
    14. La articolul 16, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    "(3) Numirea, angajarea, promovarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu şi, dup  caz, de 
munc  ale personalului Autorit ii na ionale de supraveghere se fac prin decizie a preşedintelui acesteia, 
în condi iile legii." 



    15. La articolul 16, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) şi (3^2), cu 
următorul cuprins: 
    "(3^1) Activitatea desf şurat  de personalul de specialitate cu studii juridice în cadrul Autorit ii 
na ionale de supraveghere constituie vechime în specialitatea studiilor absolvite. 
    (3^2) Personalul de conducere şi execu ie de alt  specialitate decât cea juridic  din cadrul Autorit ii 
na ionale de supraveghere beneficiaz  de vechime în specialitatea studiilor absolvite." 
    ART. II 
    (1) Guvernul pune la dispozi ie Autorit ii Na ionale de Supraveghere a Prelucr rii Datelor cu Caracter 
Personal, în condi iile legii, sediul necesar exercit rii efective şi corespunz toare a atribu iilor sale. 
    (2) În m sura în care nu se asigur  sediul prev zut la alin. (1), Autoritatea Na ional  de Supraveghere a 
Prelucr rii Datelor cu Caracter Personal poate proceda, în condi iile legii, la închirierea sau la 
achizi ionarea unui sediu de pe pia a liber  imobiliar , în limita fondurilor aprobate cu aceast  destina ie. 
    ART. III 
    Pentru îndeplinirea corespunz toare a atribu iilor legale, Autoritatea Na ional  de Supraveghere a 
Prelucr rii Datelor cu Caracter Personal dispune de: 
    a) dou  autoturisme pentru conducerea Autorit ii Na ionale de Supraveghere a Prelucr rii Datelor cu 
Caracter Personal: preşedinte şi vicepreşedinte; 
    b) dou  autoturisme pentru parcul auto comun; 
    c) 6 autoturisme pentru activit ile specifice, respectiv pentru asigurarea competen elor şi sarcinilor de 
monitorizare şi control ale Autorit ii Na ionale de Supraveghere a Prelucr rii Datelor cu Caracter 
Personal, în conformitate cu sarcinile trasate statului membru prin Regulamentul general privind protec ia 
datelor, prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (3) din Ordonan a Guvernului nr. 80/2001 privind 
stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorit ile administra iei publice şi institu iile publice, 
aprobat  cu modific ri prin Legea nr. 247/2002, cu modific rile şi complet rile ulterioare; 
    d) un consum lunar de carburant de 500 l/autoturism; nu se consider  dep şiri la consumul de 
carburan i normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se încadreaz  în limita combustibilului 
normat în raport cu num rul de autovehicule aprobat. 
    ART. IV 
    Dup  intrarea în vigoare a prevederilor prezentei legi, Regulamentul de organizare şi func ionare a 
Autorit ii Na ionale de Supraveghere a Prelucr rii Datelor cu Caracter Personal va fi pus în acord cu 
dispozi iile acesteia. 
    ART. V 
    (1) La data de 25 mai 2018 se abrog  Legea nr. 677/2001 pentru protec ia persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circula ie a acestor date, publicat  în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 790 din 12 decembrie 2001, cu modific rile şi complet rile ulterioare. 
    (2) Toate trimiterile la Legea nr. 677/2001, cu modific rile şi complet rile ulterioare, din actele 
normative se interpreteaz  ca trimiteri la Regulamentul general privind protec ia datelor şi la legisla ia de 
punere în aplicare a acestuia. 
    ART. VI 
    (1) Dispozi iile Regulamentului general privind protec ia datelor se aplic  plângerilor şi sesiz rilor 
depuse şi înregistrate la Autoritatea Na ional  de Supraveghere a Prelucr rii Datelor cu Caracter Personal 
începând cu data aplic rii acestuia, precum şi celor depuse înainte de 25 mai 2018 şi aflate în curs de 
solu ionare. Investiga iile efectuate pentru solu ionarea acestora şi investiga iile din oficiu, începute 
anterior datei de 25 mai 2018 şi nefinalizate la aceast  dat , sunt supuse dispozi iilor aceluiaşi 
regulament. 
    (2) Constatarea faptelor şi aplicarea m surilor corective, inclusiv a sanc iunilor contraven ionale, dup  
data de 25 mai 2018, se realizeaz  în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind 
protec ia datelor şi cu cele ale dispozi iilor legale de punere în aplicare a acestuia, ale Legii nr. 102/2005 
privind înfiin area, organizarea şi func ionarea Autorit ii Na ionale de Supraveghere a Prelucr rii Datelor 
cu Caracter Personal, cu modific rile şi complet rile ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta 
lege. 
    (3) În cazul în care Regulamentul general privind protec ia datelor şi dispozi iile legale de punere în 
aplicare a acestuia prev d o sanc iune mai grav , contraven ia s vârşit  anterior datei de 25 mai 2018 va 
fi sanc ionat  conform dispozi iilor actelor normative în vigoare la data s vârşirii acesteia. În situa iile în 
care, potrivit Regulamentului general privind protec ia datelor şi dispozi iilor legale de punere în aplicare 



a acestuia, fapta nu mai este considerat  contraven ie, aceasta nu se mai sanc ioneaz , chiar dac  a fost 
s vârşit  înainte de data de 25 mai 2018. 
    ART. VII 
    Procesele aflate în curs de judecat  la data de 25 mai 2018 r mân supuse legii aplicabile la data 
începerii acestora. 
    ART. VIII 
    (1) Prezenta lege creeaz  cadrul institu ional necesar aplic rii în România în principal a prevederilor 
art. 51 - 55, art. 57 - 59, art. 62, 68, 77, 79, 80 şi ale art. 82 - 84 din Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European şi al Consiliului privind protec ia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circula ie a acestor date şi de abrogare a 
Directivei 95/46/CE. 
    (2) Prezenta lege intr  în vigoare la 5 zile de la data public rii în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, cu excep ia prevederilor art. I pct. 1 şi 6 - 11, art. VI şi VII, care intr  în vigoare la data de 25 mai 2018. 
    ART. IX 
    Legea nr. 102/2005 privind înfiin area, organizarea şi func ionarea Autorit ii Na ionale de 
Supraveghere a Prelucr rii Datelor cu Caracter Personal, publicat  în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 391 din 9 mai 2005, cu modific rile şi complet rile ulterioare, precum şi cu modific rile şi 
complet rile aduse prin prezenta lege, va fi republicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-
se textelor o nou  numerotare. 
 
                              * 
 
    Prezenta lege transpune dispozi iile art. 41 din Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protec ia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu 
caracter personal de c tre autorit ile competente în scopul prevenirii, depist rii, investig rii sau urm ririi 
penale a infrac iunilor sau al execut rii pedepselor şi privind libera circula ie a acestor date şi de abrogare 
a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului, publicat  în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, 
nr. 119 din 4 mai 2016. 
 
    Aceast  lege a fost adoptat  de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 
alin. (1) din Constitu ia României, republicat . 
 
                              p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTA ILOR, 
                              PETRU-GABRIEL VLASE  
 
                              p. PREŞEDINTELE SENATULUI, 
                              ADRIAN U UIANU 
 
    Bucureşti, 15 iunie 2018. 
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