
Legislatie - Documente de referinta 
1. LEGE nr. 190 din 18 iulie 2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului 

(UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 
protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si 
privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protectia datelor) 

2. REGULAMENT (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in 
ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a 
acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia 
datelor); 

3. DIRECTIVA (UE) 2016/680 A PARLAMENTULUI EUROPEAN si A CONSILIULUI 
din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu 
caracter personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii, depistarii, 
investigarii sau urmaririi penale a infractiunilor sau al executarii pedepselor si privind 
libera circulatie a acestor date si de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a 
Consiliului; 

4. Hotararea nr. 36/2017  privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicațiilor și 
Societății Informaționale, cu modificările și completările ulterioare; 

5. Legea nr. 102 din 3 mai 2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii 
Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

6. Legea nr. 129 din 15 iunie 2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 102/2005 
privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a 
Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, precum si pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 
pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera 
circulatie a acestor date; 

7. Regulamentul de Organizare si Functionare al MCSI, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

8. Orientari privind Consimtamantul in temeiul Regulamentului (UE) 679/2016 
(17/RO/WP259) 

9. Ghid privind Responsabilul cu protectia datelor (DPO) – (16/RO/WP 243 rev.01, revizuit 
si adoptat in data de 5 aprilie 2017) 
 

 


