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    Parlamentul României adopta prezenta lege. 
 
 
    Securitatea prelucrarilor 
    ART. 20 
    (1) Operatorul este obligat sa aplice măsurile tehnice şi 
organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter 
personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, 
pierderii, modificării, dezvaluirii sau accesului neautorizat, în 
special dacă prelucrarea respectiva comporta transmisii de date 
în cadrul unei reţele, precum şi impotriva oricărei alte forme de 
prelucrare ilegala. 
    (2) Aceste măsuri trebuie sa 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 persoana 
imputernicita, este obligat sa aleagă o persoana care prezintă 
suficiente garanţii în ceea ce priveşte măsurile de securitate 
tehnica şi organizatorice cu privire la prelucrarile ce vor fi 
efectuate, precum şi sa 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 prelucrarilor prin persoane împuternicite 
trebuie sa se desfăşoare în baza unui contract încheiat în forma 
scrisă, care va cuprinde în mod obligatoriu: 
    a) obligaţia persoanei împuternicite de a acţiona doar în 
baza instrucţiunilor primite de la operator; 
    b) faptul ca îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) 
revine şi persoanei împuternicite. 
 
    CAP. 6 
    Supravegherea şi controlul prelucrarilor de date cu caracter 
personal 
 
 



    Autoritatea de supraveghere 
    
 ART. 21 
    (1) Autoritatea de supraveghere, în sensul prezentei legi, 
este Avocatul Poporului. 
    (2) Autoritatea de supraveghere îşi desfăşoară activitatea în 
condiţii de completa independenta şi impartialitate. 
    (3) Autoritatea de supraveghere monitorizează şi controlează 
sub aspectul legalităţii prelucrarile de date cu caracter 
personal care cad sub incidenta prezentei legi. 
    În acest scop autoritatea de supraveghere exercita 
următoarele atribuţii: 
    a) elaborează formularele tipizate ale notificărilor şi ale 
registrelor proprii; 
    b) primeşte şi analizează notificările privind prelucrarea 
datelor cu caracter personal, anuntand operatorului rezultatele 
controlului prealabil; 
    c) autorizeaza prelucrarile de date în situaţiile prevăzute 
de lege; 
    d) poate dispune, în cazul în care constata încălcarea 
dispoziţiilor prezentei legi, suspendarea provizorie sau 
încetarea prelucrării datelor, ştergerea parţială ori integrala a 
datelor prelucrate şi poate sa sesiseze organele de urmărire 
penală sau sa intenteze acţiuni în justiţie; 
    e) păstrează şi pune la dispoziţie publicului registrul de 
evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal; 
    f) primeşte şi soluţionează plângeri, sesizări sau cereri de 
la persoanele fizice şi comunica soluţia data ori, după caz, 
diligenţele depuse; 
    g) efectuează investigaţii din oficiu sau la primirea unor 
plângeri ori sesizări; 
    h) este consultata atunci când se elaborează proiecte de acte 
normative referitoare la protecţia drepturilor şi libertăţilor 
persoanelor, în privinta 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 privinta prelucrării datelor cu caracter personal, formulează 
recomandări şi avize asupra oricărei chestiuni legate de 
protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale în privinta 
prelucrării datelor cu caracter personal, la cererea oricărei 
persoane, inclusiv a autorităţilor publice şi a organelor 
administraţiei publice; aceste recomandări şi avize trebuie sa 
facă menţiune despre temeiurile pe care se sprijină şi se 
comunica în copie şi Ministerului Justiţiei; atunci când 
recomandarea sau avizul este cerut de lege, se publica 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. 
    (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. 


