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Modificarea Legii privind înfiintarea, organizarea si functionarea ANSPDCP,
promulgata
Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si
completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiintarea, 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.

Legea urmareste, în principal, "asigurarea competentelor si sarcinilor de monitorizare si control ale ANSPDCP în
acord cu prevederile art. 55-59 din Regulamentul UE 2016/679, asigurând în acest mod un cadru legal pentru
respectarea drepturilor specifice ale persoanelor fizice în domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal (dreptul
de informare, de acces, dreptul de rectificare, la restrictionarea prelucrarii, dreptul la stergerea datelor, dreptul de
opozitie, dreptul la portabilitatea datelor), precum si o interactiune eficienta în relatia administratie-cetateni",
potrivit expunerii de motive.
Una dintre cele mai importante prevederi incluse în actul normativ initiat de Guvern se refera la faptul ca
investigatia derulata de Autoritatea de control se poate realiza în intervalul orar 8,00 - 18,00, dupa aceasta ora
actiunea putând continua numai cu acordul scris al persoanelor unde are loc investigatia. Mai mult, controlul va
trebui sa se desfasoare în prezenta persoanelor vizate.
De asemenea, punerea în aplicare a unei amenzi de peste 300.000 de euro se va putea face doar prin decizia
presedintelui ANSPDCP, care are la baza procesul verbal de constatare si raportul personalului de control.
Pe de alta parte, o propunere privind actualizarea modului de organizare si functionare a Autoritatii, raportat la
regulamentul european intrat în vigoare în 25 mai, vizeaza marirea numarului de posturi pâna la 85, de la 50 de
angajati, cât prevede schema de personal, la momentul actual.
Parlamentul European si Consiliul European au adoptat, în data de 27 aprilie 2016, Regulamentul (UE) 2016/679
privind protectia persoanelor fizice în 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 RGPD).
Regulamentul a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii din 4 mai 2016, iar prevederile acestuia sunt direct
aplicabile în toate statele membre ale Uniunii Europene, începând cu data de 25 mai 2018.
Documentul impune un set unic de reguli în materia protectiei datelor cu caracter personal, înlocuind Directiva
95/46/CE si, implicit, prevederile Legii nr. 677/2001.
Noul Regulament pune accent pe transparenta fata de persoana vizata si responsabilizarea operatorului de date fata
de modul în care prelucreaza datele cu caracter personal, stabileste o serie de garantii specifice pentru a proteja cât
mai eficient viata privata a minorilor, în special în mediul online, consolideaza drepturile garantate persoanelor
vizate si introduce noi drepturi.
La nivel de sanctiuni, companiile care vor încalca noul GDPR vor plati amenzi de pâna la 10 de milioane de euro
sau 2% din cifra de afaceri globala anuala pentru încalcari privind protectia datelor, respectiv de pâna la 20 de
milioane de euro sau 4% din cifra de afaceri globala anuala pentru încalcari ale principiilor de baza privind
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prelucrarea datelor, luându-se în calcul cea mai mare valoare.
Tot joi, seful statului a promulgat Legea pentru completarea art. 386 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sanatatii.
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