
LEGISLAŢIE COMUNITARĂ  

- Regulamentul 679 din 27 aprilie 2016 cu privire la protecţia persoanelor fizice în ceea ce 

priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind  libera circulaţie a acestor date; 

- Directiva 680/2016 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu 

caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării 

sau urmăririi penale a infracţiunilor sau al executării pedepselor şi privind  libera circulaţie a 

acestor date; 

- Convenţia de implementare a Acordului Schengen art. 102-118 – protecţia datelor personale 

în S.I.S. şi art. 126-130 – protecţia datelor cu caracter personal. 

- Convenţia pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu 

caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981; 

LEGISLAŢIE NAŢIONALĂ 

- Legea 102/2005 privind înfiinţarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a 

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; 

- Legea nr. 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu 

caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, 

cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor 

educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date; 

- Legea 129/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea şi 

funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 

Personal, precum şi de abrogare a  Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. 

- Legea  682/2001 privind ratificarea de către România a Convenţiei pentru protejarea 

persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la 

Strasbourg la 28 ianuarie 1981 

- Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 

2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 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) 


