REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL
AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII
DATELOR CU CARACTER PERSONAL
CAPITOLUL I –Dispoziţ
ii generale
Art. 1 –Autoritatea Naţ
ionalăde Supraveghere a Prelucră
rii Datelor cu Caracter
Personal este autoritate publicăcu personalitate juridică
, autonomăş
i independentă
faţ
ăde orice altăautoritate a administraţ
iei publice, ca ş
i faţ
ăde orice persoanăfizică
sau juridicădin domeniul privat ş
i are drept obiectiv apă
rarea drepturilor ş
i libertă
ţ
ilor
fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţ
ăintimă
, familialăş
i
privată
, în legă
turăcu prelucrarea datelor cu caracter personal ş
i cu libera circulaţ
ie a
acestor date.
Art. 2 –Autoritatea Naţ
ionalăde Supraveghere a Prelucră
rii Datelor cu Caracter
Personal, denumităîn continuare autoritatea, se organizeazăş
i funcţ
ioneazăpotrivit
prevederilor Legii nr. 102/2005 privind înfiinţ
area, organizarea ş
i funcţ
ionarea
Autorită
ţ
ii Naţ
ionale de Supraveghere a Prelucră
rii Datelor cu Caracter Personal,
denumităîn continuare Legea nr. 102/2005, ale Legii nr. 677/2001 pentru protecţ
ia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ş
i libera circulaţ
ie a
acestor date, modificatăş
i completată
, denumităîn continuare Legea nr. 677/2001,
precum ş
i ale prezentului Regulament.
Art. 3 –Regulamentul de organizare ş
i funcţ
ionare al autorită
ţ
ii, denumit în continuare
regulament, stabileş
te structura organizatoricăş
i atribuţ
iile compartimentelor ş
i a
posturilor din cadrul acesteia, regulile privind înregistrarea ş
i repartizarea
corespondenţ
ei primite ş
i a documentelor întocmite în cadrul autorită
ţ
ii ş
i regulile
aplicabile personalului acesteia.
Art. 4 –Prevederile regulamentului se interpreteazăş
i se aplicăîn conformitate cu
dispoziţ
iile Legii nr. 102/2005, ale Legii nr. 677/2001, ale reglementă
rilor legale
aplicabile funcţ
iilor de demnitate publică
, funcţ
iilor de conducere ş
i de execuţ
ie de
specialitate specifice din serviciile Parlamentului, precum ş
i cele aplicabile
personalului contractual.
CAPITOLUL II –Structura organizatoricăş
i conducerea autorităţ
ii
Art. 5 –(1) Autoritatea exercităatribuţ
iile prevă
zute de Legea nr. 677/2001.
(2) Structura organizatoricăa autorită
ţ
ii se avizeazăde că
tre Biroul Permanent al
Senatului ş
i este prevă
zută în anexa care face parte integrantă din prezentul
regulament.
(3) În cadrul structurii organizatorice avizate potrivit alin. (2), prin decizie a
preş
edintelui se pot organiza birouri, comisii cu activitate temporară
, precum ş
i alte
structuri funcţ
ionale necesare îndeplinirii atribuţ
iilor legale.
Art. 6 - (1) Autoritatea este condusăde un preş
edinte care, în exercitarea atribuţ
iilor
sale este ajutat de un vicepreş
edinte.
(2) Preş
edintele exercităatribuţ
iile prevă
zute de Legea nr. 102/2005, precum ş
i
urmă
toarele atribuţ
ii:
a) prezintăîn ş
edinţ
a plenarăa Senatului României raportul anual de activitate al
autorită
ţ
ii;
b) semneazărapoartele, actele de sesizare a organelor de urmă
rire penalăsau de
introducere a acţ
iunilor în justiţ
ie, autorizaţ
iile, deciziile, avizele, recomandă
rile,
precum ş
i orice alte acte necesare bunei desfă
ş
ură
ri a activită
ţ
ii autorită
ţ
ii;
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c) aprobă efectuarea investigaţ
iilor ş
i a controalelor prealabile, ş
i desemnează
persoanele împuternicite în acest scop;
d) aprobăstatul de funcţ
ii ş
i fiş
a postului pentru personalul din cadrul autorită
ţ
ii;
e) aprobăorganizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor din cadrul autorită
ţ
ii,
precum ş
i condiţ
iile generale ş
i specifice de ocupare a cestora;
f) numeş
te ş
i angajeazăpersonalul din aparatul propriu al autorită
ţ
ii ş
i modifică
raporturile juridice de serviciu sau, dupăcaz, de muncă
, cu acordul acestuia;
g) exercită autoritatea disciplinară asupra personalului din aparatul propriu al
autorită
ţ
ii, în condiţ
iile legii;
h) semnează corespondenţ
a purtată cu conducă
torii autorită
ţ
ilor similare din
stră
ină
tate, precum ş
i ai altor instituţ
ii sau organizaţ
ii internaţ
ionale;
i) aprobădeplasă
rile personalului în stră
ină
tate;
j) aprobăcomponenţ
a nominalăa delegaţ
iilor autorită
ţ
ii care participăla reuniunile
organismelor europene ş
i internaţ
ionale unde autoritatea are calitatea de membru;
k) aprobă
, îndrumăş
i coordoneazăprogramul de pregă
tire ş
i formare profesionalăa
personalului de specialitate, inclusiv efectuarea schimburilor de experienţ
ăcu
autorită
ţ
ile similare din stră
ină
tate;
l) aprobăplanificarea ş
i efectuarea concediilor anuale de odihnă
;
m) aprobăefectuarea ş
i plata orelor suplimentare prestate peste programul normal de
lucru;
n) aprobăprogramul de relaţ
ii cu publicul;
o) exercităcontrolul asupra activită
ţ
ii compartimentelor din cadrul autorită
ţ
ii;
p) poate delega, în condiţ
iile legii, o parte din atribuţ
iile sale, altor persoane din cadrul
autorită
ţ
ii;
q) exercităorice alte atribuţ
ii care îi revin potrivit legii.
Art. 7
(1) Pe lângăpreş
edinte funcţ
ionează
, ca organ consultativ, Consiliul consultativ al
autorită
ţ
ii.
(2) Componenţ
a ş
i modul de funcţ
ionare al Consiliului consultativ se aprobăprin
decizie a preş
edintelui.
Art. 8 - În exercitarea atribuţ
iilor legate de activitatea internăa autorită
ţ
ii, preş
edintele
emite decizii.
Art. 9 –Vicepreş
edintele autorită
ţ
ii îndeplineş
te urmă
toarele atribuţ
ii:
a) coordoneazăactivitatea compartimentelor, potrivit deciziei preş
edintelui autorită
ţ
ii;
b) repartizeazălucră
rile că
tre compartimentele a că
ror activitate o coordonează
;
c) avizează actele elaborate de compartimentele autorită
ţ
ii a că
ror activitate o
coordoneazăş
i le supune aprobă
rii preş
edintelui;
a) coordoneazăactivitatea de întocmire a raportului anual, precum ş
i a altor lucră
ri de
complexitate ori de importanţ
ădeosebităpotrivit dispoziţ
iilor preş
edintelui;
d) participăla elaborarea proiectelor de acte normative ş
i coordoneazăactivitatea de
elaborare a deciziilor ş
i instrucţ
iunilor cu caracter normativ;
e) semneazăcorespondenţ
a autorită
ţ
ii, precum ş
i orice alte acte, potrivit dispoziţ
iilor
preş
edintelui;
f) coordoneazăactivitatea de întocmire a bugetului autorită
ţ
ii;
g) îndeplineş
te atribuţ
iile preş
edintelui autorită
ţ
ii în caz de imposibilitate temporară
de exercitare a funcţ
iei;
h) îndeplineş
te orice alte atribuţ
ii stabilite de preş
edintele autorită
ţ
ii.
Art. 10 – Conducă
torii compartimentelor din cadrul structurii organizatorice a
autorită
ţ
ii au urmă
toarele atribuţ
ii:
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a) coordoneazăş
i controleazăactivitatea compartimentelor pe care le conduc ş
i
asigurăbuna funcţ
ionare a activită
ţ
ii acestora;
b) prezintăinformă
ri periodice sau la cererea conducerii autorită
ţ
ii, cu privire la
activitatea desfă
ş
urată
;
c) participăla întocmirea raportului anual ş
i a altor lucră
ri de complexitate ori de
importanţ
ădeosebită
;
d) repartizează lucră
rile că
tre personalul compartimentelor pe care le conduc ş
i
urmă
resc modul de soluţ
ionare a acestora;
e) avizeazălucră
rile ş
i corespondenţ
a realizatăîn cadrul compartimentelor pe care le
conduc;
f) informeazăpersonalul compartimentelor cu privire la deciziile luate de conducere;
g) fac propuneri privind îmbună
tă
ţ
irea activită
ţ
ii compartimentelor pe care le conduc
ş
i supun spre aprobare conducerii propunerile personalului din subordine;
h) evalueazăpersonalul din subordine;
i) propun structura cheltuielilor necesare pentru buna organizare ş
i funcţ
ionare a
compartimentelor pe care le conduc, pentru a fi incluse în proiectul de buget al
autorită
ţ
ii;
j) propun mă
suri cu privire la arhivarea documentelor deţ
inute de compartimentele pe
care le conduc ş
i ră
spund de pă
strarea documentelor arhivate, pânăla predarea
acestora la arhiva autorită
ţ
ii;
k) exercităalte atribuţ
ii stabilite în fiş
a postului sau de preş
edintele autorită
ţ
ii.
Art. 11 - Activitatea de audit este organizatăş
i se desfă
ş
oarăîn directa subordonare a
preş
edintelui autorită
ţ
ii, potrivit legii.
Capitolul III - Atribuţ
iile compartimentelor autorităţ
ii
Art. 12 –Serviciul evidenţ
ăoperatori ş
i prelucrări date îndeplineş
te urmă
toarele
atribuţ
ii:
a) primeş
te ş
i asigurăsoluţ
ionarea lucră
rilor repartizate;
b) stabileş
te formatul registrelor prevă
zute de art. 18 alin. (1) lit. c) – e) din
prezentul regulament;
c) asigurărealizarea în format electronic a bazei de date cuprinzând evidenţ
a
operatorilor ş
i a prelucră
rilor de date cu caracter personal, precum ş
i
administrarea acesteia;
d) semnaleazănecesitatea efectuă
rii controalelor prealabile ş
i a investigaţ
iilor, în
urma analiză
rii notifică
rilor;
e) elaboreazănorme tehnice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
f) asigurăsuportul informatic necesar desfă
ş
ură
rii activită
ţ
ii autorită
ţ
ii;
g) elaboreazăş
i propune spre aprobare preş
edintelui autorită
ţ
ii procedura de primire,
analizare ş
i înregistrare a notifică
rilor pentru prelucrarea datelor cu caracter
personal;
h) ţ
ine evidenţ
a corespondenţ
ei repartizate ş
i a celei întocmite în cadrul serviciului;
i) exercităorice alte atribuţ
ii stabilite de preş
edinte, potrivit legii.
Art. 13 –Serviciul investigaţ
ii exercităurmă
toarele atribuţ
ii:
a) propune ş
i efectueazăcontroale prealabile ş
i investigaţ
ii la operatorii de date cu
caracter personal, în condiţ
iile legii;
b) soluţ
ioneazăplângerile, sesiză
rile ş
i cererile adresate autorită
ţ
ii;
c) întocmeş
te notele de constatare în urma efectuă
rii controalelor prealabile ş
i a
investigaţ
iilor;
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d) propune mă
surile legale ce se impun ca urmare a efectuă
rii controalelor prealabile
ş
i a investigaţ
iilor;
e) comunicăServiciului evidenţ
ăoperatori ş
i prelucră
ri date constată
rile ş
i mă
surile
dispuse de preş
edintele autorită
ţ
ii, ca urmare a investigaţ
iilor ş
i controalelor
prealabile efectuate;
f) urmă
reş
te aducerea la îndeplinire de că
tre operatorii de date cu caracter personal a
mă
surilor obligatorii dispuse de autoritate;
g) elaborează ş
i propune spre aprobare preş
edintelui autorită
ţ
ii procedura de
soluţ
ionare a plângerilor, sesiză
rilor ş
i cererilor, precum ş
i procedura de efectuare
a investigaţ
iilor ş
i a controalelor prealabile;
h) ţ
ine evidenţ
a sancţ
iunilor aplicate operatorilor de date cu caracter personal;
i) ţ
ine evidenţ
a corespondenţ
ei repartizate ş
i a celei întocmite în cadrul serviciului;
j) exercităorice alte atribuţ
ii stabilite de preş
edinte, potrivit legii.
Art. 14 –Biroul autorizaţ
ii îndeplineş
te urmă
toarele atribuţ
ii:
a) propune emiterea autorizaţ
iilor transferurilor în stră
ină
tate a datelor cu caracter
personal;
b) propune autorizarea prelucră
rilor de date cu caracter personal privind starea de
să
nă
tate, în cazurile prevă
zute de lege;
c) semnaleazănecesitatea efectuă
rii controalelor prealabile ş
i a investigaţ
iilor, având
ca obiect verificarea prelucră
rilor de date cu caracter personal supuse procedurilor
de autorizare;
d) elaborează ş
i propune spre aprobare preş
edintelui autorită
ţ
ii procedura de
autorizare a transferurilor de date cu caracter personal în stră
ină
tate, precum ş
ia
celei de emitere a autorizaţ
iilor prevă
zute la lit. b);
e) ţ
ine evidenţ
a autorizaţ
iilor emise de autoritate;
f) comunicăServiciului evidenţ
ăoperatori ş
i prelucră
ri date, transferurile de date cu
caracter personal în stră
ină
tate, precum ş
i celelalte prelucră
ri autorizate;
g) elaboreazănorme tehnice cu privire la transferul datelor cu caracter personal în
stră
ină
tate;
h) soluţ
ioneazăpetiţ
iile care au ca obiect prelucrarea datelor supuse procedurii de
autorizare;
i) exercităorice alte atribuţ
ii stabilite de preş
edinte, potrivit legii.
Art. 15 - Biroul integrare europeană ş
i relaţ
ii internaţ
ionale îndeplineş
te
urmă
toarele atribuţ
ii:
a) gestioneazăprograme europene ş
i internaţ
ionale cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal;
b) face propuneri privind armonizarea legislaţ
iei româneş
ti cu legislaţ
ia comunitară
în domeniul prelucră
rii datelor cu caracter personal, în colaborare cu celelalte
compartimente de specialitate;
c) propune spre aprobare preş
edintelui autorită
ţ
ii ş
i implementeazăplanul de mă
suri
cu privire la îndeplinirea obligaţ
iilor legate de integrarea europeanăîn domeniul
protecţ
iei datelor cu caracter personal;
d) întocmeş
te corespondenţ
a autorită
ţ
ii adresată altor autorită
ţ
i similare din
stră
ină
tate ş
i asigurăcooperarea autorită
ţ
ii cu acestea;
e) efectuează studii, analize comparative ş
i sinteze cu privire la legislaţ
ia,
jurisprudenţ
aş
i practica internaţ
ionalăreferitoare la prelucrarea datelor cu caracter
personal;
f) participă la realizarea materialelor publicitare ale autorită
ţ
ii, precum ş
i la
organizarea de seminarii ş
i mese rotunde, în colaborare cu celelalte compartimente
de specialitate;
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g) organizeazăactivitatea de relaţ
ii externe, conform planului anual aprobat de
preş
edintele autorită
ţ
ii;
h) pregă
teş
te vizitele unor delegaţ
ii sau misiuni la sediul autorită
ţ
ii ş
i organizează
participarea acesteia la reuniunile la care a fost invitată
;
i) ţ
ine evidenţ
a corespondenţ
ei repartizate ş
i a celei întocmite în cadrul biroului;
j) exercităorice alte atribuţ
ii stabilite de preş
edinte, potrivit legii.
Art. 16 –Biroul juridic ş
i comunicare îndeplineş
te urmă
toarele atribuţ
ii:
a) analizeazăş
i avizeazăpropuneri de acte normative cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal;
b) face propuneri privind iniţ
ierea unor proiecte de acte normative sau modificarea
actelor normative în vigoare în domenii legate de prelucrarea datelor cu caracter
personal, în colaborare cu celelalte compartimente de specialitate;
c) elaboreazăproiectele deciziilor preş
edintelui autorită
ţ
ii;
d) reprezintăinteresele autorită
ţ
ii în faţ
a instanţ
elor judecă
toreş
ti, precum ş
i a altor
autorită
ţ
i ş
i instituţ
ii publice, potrivit împuternicirii emise în acest sens de
preş
edintele autorită
ţ
ii;
e) verificăş
i acordăavizul de legalitate pentru actele ş
i contractele supuse spre
aprobare preş
edintelui autorită
ţ
ii;
f) exercităcontrolul de legalitate asupra modului de desfă
ş
urare a procedurilor de
achiziţ
ii publice;
g) întocmeş
te revista presei ş
i redacteazăcomunicatele de presăpe care le supune
spre aprobare preş
edintelui autorită
ţ
ii;
h) organizeazăconferinţ
e de presă
, mese rotunde ş
i seminarii;
i) propune editarea de broş
uri, a buletinului informativ al autorită
ţ
ii, precum ş
ia
altor materiale publicitare, în colaborare cu celelalte compartimente de
specialitate;
j) propune emiterea acredită
rilor reprezentanţ
ilor mass - media;
k) propune organizarea activită
ţ
ii de relaţ
ii cu publicul ş
i gestioneazăprocedurile
privind accesul la informaţ
iile de interes public;
l) gestionează procedurile cu privire la clasificarea documentelor din cadrul
autorită
ţ
ii;
m) asigurăactivitatea de soluţ
ionare a petiţ
iilor adresate autorită
ţ
ii ş
i propune mă
suri
cu privire la îmbună
tă
ţ
irea acesteia;
n) ţ
ine evidenţ
a corespondenţ
ei repartizate ş
i a celei întocmite în cadrul biroului;
o) exercităorice alte atribuţ
ii stabilite de preş
edinte, potrivit legii.
Art. 17 –(1) Direcţ
ia economicăş
i resurse umane are în componenţ
ăServiciul
buget – finanţ
e ş
i contabilitate ş
i Biroul resurse umane. Direcţ
ia îndeplineş
te, în
principal, urmă
toarele atribuţ
ii:
a) coordoneazăactivitatea de elaborare a proiectului bugetului anual al autorită
ţ
ii;
b) asigurăfondurile necesare pentru desfă
ş
urarea activită
ţ
ii autorită
ţ
ii;
c) organizeazăgestionarea patrimoniului autorită
ţ
ii ş
i ia mă
suri pentru asigurarea
integrită
ţ
ii acestuia;
(2) Serviciul buget –finanţ
eş
i contabilitate îndeplineş
te urmă
toarele atribuţ
ii:
a) întocmeş
te proiectul bugetului anual al autorită
ţ
ii ş
i urmă
reş
te ca acesta săfie
inclus în proiectul bugetului de stat, potrivit legii;
b) organizeazăgestionarea bugetului ş
i a patrimoniului ş
i ia mă
suri pentru asigurarea
integrită
ţ
ii acestuia;
c) stabileş
te mă
suri cu privire la organizarea ş
i conducerea contabilită
ţ
ii, potrivit
legii;
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d) organizeazăactivitatea de control financiar preventiv privind modul de utilizare a
resurselor financiare aprobate;
e) întocmeş
te statele de platăprivind drepturile salariale cuvenite personalului,
precum ş
i situaţ
iile privind plata acestor drepturi;
f) calculeazădeconturile de deplasare ale personalului;
g) organizeazăş
i gestioneazăprocedurile de achiziţ
ii publice, potrivit legii;
h) urmă
reş
te modul de executare a contractelor pentru asigurarea utilită
ţ
ilor ş
i a
contractelor de achiziţ
ii publice;
i) organizeazăactivitatea de dotare, de întreţ
inere a sediului instituţ
iei ş
i a bunurilor
sale ş
i stabileş
te mă
suri pentru folosirea ş
i paza acestora;
j) întocmeş
te situaţ
iile financiar - contabile, potrivit reglementă
rilor legale;
k) stabileş
te valoarea de inventar a că
rţ
ilor primite gratuit ş
i o supune spre aprobare
conducerii;
l) realizeazăinventarierea generalăa patrimoniului instituţ
iei, potrivit legii;
m) organizează activitatea de protecţ
ie, de securitate a muncii, precum ş
i de
prevenire ş
i stingere a incendiilor;
n) organizeazăactivitatea de arhivă
, potrivit legii;
o) ţ
ine evidenţ
a corespondenţ
ei repartizate ş
i a celei întocmite în cadrul serviciului;
p) exercităorice alte atribuţ
ii stabilite de preş
edinte, potrivit legii.
(3) Biroul resurse umane îndeplineş
te urmă
toarele atribuţ
ii:
a) organizeazăş
i asigurăaplicarea legislaţ
iei în domeniul activită
ţ
ii de personal;
b) întocmeş
te statul de funcţ
ii ş
i-l prezintăspre aprobare conducerii autorită
ţ
ii;
c) ră
spunde de organizarea ş
i desfă
ş
urarea examenelor ş
i a concursurilor pentru
încadrarea ş
i promovarea personalului;
d) întocmeş
te actele necesare la angajarea, promovarea, acordarea drepturilor
salariale sau încetarea raporturilor juridice de muncă
, potrivit legii;
e) urmă
reş
te aplicarea prevederilor legale privind acordarea drepturilor salariale;
f) ţ
ine evidenţ
a ş
i completeazădosarele profesionale ş
i carnetele de muncăale
personalului autorită
ţ
ii;
g) întocmeş
te registrul de evidenţ
ăal personalului autorită
ţ
ii;
h) coordoneazăactivitatea de evaluare a personalului autorită
ţ
ii;
i) întocmeş
te lucră
rile privind evidenţ
aş
i miş
carea personalului;
j) elibereazăş
i vizeazălegitimaţ
iile de serviciu, pentru personalul autorită
ţ
ii;
k) ţ
ine evidenţ
a concediilor de odihnăş
i a altor concedii ale personalului autorită
ţ
ii;
l) ţ
ine evidenţ
a cursurilor de pregă
tire profesionalăpentru personalul autorită
ţ
ii;
m) ţ
ine evidenţ
a corespondenţ
ei repartizate ş
i a celei întocmite în cadrul biroului;
n) exercităorice alte atribuţ
ii stabilite de preş
edinte, potrivit legii.
CAPITOLUL IV –Reguli privind evidenţ
a corespondenţ
ei autorităţ
ii. Registrele
autorităţ
ii.
Secţ
iunea 1 –Corespondenţ
aş
i registrele autorităţ
ii
Art. 18 –(1) Corespondenţ
a se înregistreazăîn registrele constituite în acest scop în
cadrul autorită
ţ
ii.
(2) Autoritatea, în vederea îndeplinirii atribuţ
iilor ce îi revin, întocmeş
te, în principal,
urmă
toarele categorii de documente:
a) decizii, autorizaţ
ii, avize, instrucţ
iuni ş
i recomandă
ri ale preş
edintelui autorită
ţ
ii;
b) adrese că
tre operatorii de date personale, precum ş
i că
tre autorită
ţ
i ş
i instituţ
ii
publice, altele decât operatorii;
c) adrese că
tre persoanele vizate;
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d) rapoarte anuale;
e) expuneri de motive, note de fundamentare ş
i referate de aprobare;
f) cereri ş
i acţ
iuni adresate instanţ
elor judecă
toreş
ti sau altor organe cu activitate
jurisdicţ
ională
, precum ş
i acte de sesizare a organelor de urmă
rire penală
;
g) note ş
i procese - verbale.
(3) Adresele că
tre autorită
ţ
i, persoane vizate ş
i operatori se întocmesc, în exercitarea
atribuţ
iilor ce revin autorită
ţ
ii sau conducerii acesteia, potrivit legii ş
i prezentului
regulament, din oficiu sau la solicitarea operatorilor, a persoanelor vizate, a altor
autorită
ţ
i sau instituţ
ii publice ori ca urmare a exercită
rii dreptului de petiţ
ionare.
Art. 19 - (1) Registrele autorită
ţ
ii sunt urmă
toarele:
a) registrul general de intrare-ieş
ire a corespondenţ
ei, în care se înregistrează
, în
ordine cronologică
, actele de sesizare, plângerile, cererile, notifică
rile ş
i toate
celelalte acte care privesc activitatea autorită
ţ
ii, inclusiv cele cu caracter
administrativ ş
i financiar;
b) registrul pentru înregistrarea cererilor ş
i ră
spunsurilor privind accesul la
informaţ
iile de interes public;
c) registrul de evidenţ
ăa operatorilor de date cu caracter personal;
d) registrul de evidenţ
ăa prelucră
rilor de date cu caracter personal;
e) registrul de evidenţ
ăa transferurilor în stră
ină
tate a datelor cu caracter personal;
f) registrul de dosare în care se înregistrează toate lucră
rile în legă
tură cu
soluţ
ionarea cererilor, plângerilor sau sesiză
rilor care impun deschiderea unui
dosar;
g) registrul de evidenţ
ăa deciziilor, avizelor ş
i recomandă
rilor emise de preş
edintele
autorită
ţ
ii;
h) registrul de acte emise de preş
edintele autorită
ţ
ii în exercitarea atribuţ
iilor legate
de activitatea internăa instituţ
iei, în care acestea sunt înregistrate ş
i li se dă
numă
r, în ordine cronologică
;
i) registrul special de corespondenţ
ăsecretăş
i confidenţ
ială
, în care se înregistrează
documentele având acest caracter, fă
răa fi desfă
cute, dupăcare se predau direct
destinatarului;
j) registrul de arhivă
.
(2) Evidenţ
ele din registre pot fi realizate ş
i în format electronic.
(3) La sfârş
itul fiecă
rui an, dupăultima operaţ
iune din fiecare registru, cu excepţ
ia
celor prevă
zute la alin. (1) lit. c) –e), se va întocmi un proces-verbal de închidere, care
va fi contrasemnat de vicepreş
edintele autorită
ţ
ii.
(4) În scopul desfă
ş
ură
rii eficiente a activită
ţ
ii autorită
ţ
ii, preş
edintele poate aproba ş
i
întocmirea altor registre, în conformitate cu atribuţ
iile ce îi revin, potrivit legislaţ
iei în
vigoare.
Secţ
iunea a 2-a –Înregistrarea, repartizarea ş
i soluţ
ionarea corespondenţ
ei
Art. 20 - (1) Întreaga corespondenţ
ăadresatăautorită
ţ
ii sau întocmităde că
tre aceasta
se înregistreazăîn registrul general de intră
ri-ieş
iri, cu excepţ
ia corespondenţ
ei care
este stabilită
, în condiţ
iile legii, ca fiind secretă sau confidenţ
ială
, prin decizia
preş
edintelui autorită
ţ
ii ş
i care se înregistreazăîn registrul special de corespondenţ
ă
secretăş
i confidenţ
ială
.
(2) Corespondenţ
a adresatăautorită
ţ
ii se formuleazăîn scris cu respectarea condiţ
iilor
prevă
zute de lege ş
i poate fi transmisăprin poş
tă
, inclusiv cea electronică
, fax ori
poate fi depusăpersonal sau prin reprezentant.
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(3) Corespondenţ
a adresatăde operatori în vederea îndeplinirii obligaţ
iei prevă
zute de
art. 22 alin. (1) din Legea nr. 677/2001 se înregistreazăîn registrul general de intrareieş
ire ş
i, dupăcaz, în registrele prevă
zute la art. 18 lit. c), d) sau e) din prezentul
regulament.
Art. 21 – (1) Corespondenţ
a înregistratăîn registrul general de intră
ri-ieş
iri se
transmite spre soluţ
ionare compartimentelor din cadrul autorită
ţ
ii, prin curier, pe baza
rezoluţ
iei persoanei desemnate de preş
edintele autorită
ţ
ii.
(2) Corespondenţ
a repartizatăse înregistreazăîn cadrul fiecă
rui compartiment ş
i se
transmite personalului prin rezoluţ
ie, de că
tre conducă
torul acestuia.
(3) Personalul din cadrul compartimentelor are obligaţ
ia de a ţ
ine evidenţ
a lucră
rilor
repartizate de că
tre conducă
torul compartimentului ş
i a documentelor întocmite.
Art. 22 - Procedurile de lucru se stabilesc în cadrul fiecă
rui compartiment, se
contrasemneazăde că
tre conducă
torul acestuia ş
i se supun aprobă
rii preş
edintelui
autorită
ţ
ii.
Art. 23 - Conducă
torii compartimentelor semnează sau avizează
, după caz,
documentele care ies din cadrul structurii organizatorice pe care o conduc ş
i
organizeazăţ
inerea evidenţ
ei acestora.
CAPITOLUL V: Personalul autorităţ
ii
Art. 24 - Personalul autorită
ţ
ii angajat de la instituţ
ia Avocatul Poporului beneficiază
de prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 102/2005.
Art. 25 –(1) Personalul de la instituţ
ia Avocatul Poporului va fi angajat, în termen de
45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, în funcţ
iile stabilite de
preş
edintele autorită
ţ
ii, pe bazăde cerere aprobatăde că
tre acesta ş
i prin examinare.
(2) Personalul de la instituţ
ia Avocatul Poporului angajat în condiţ
iile prevă
zute la
alin. (1) îş
i pă
streazăsporurile salariale specifice, dobândite anterior, respectiv sporul
de confidenţ
ialitate ş
i de stabilitate, în condiţ
ii de continuitate.
(3) Procedura de examinare prevă
zută la alin. (1) se stabileş
te prin decizia
preş
edintelui autorită
ţ
ii.
Art. 26 - Condiţ
iile pentru ocuparea funcţ
iilor de conducere, altele decât cea de
vicepreş
edinte, precum ş
i a celor de execuţ
ie se stabilesc de preş
edintele autorită
ţ
ii.
Art. 27 - Pentru realizarea anumitor lucră
ri pot fi utilizate serviciile unor specialiş
ti,
angajaţ
i cu contract de muncăpe perioadădeterminată
.
Art. 28 - (1) Salarizarea personalului se face la nivelul prevă
zut de lege pentru
funcţ
iile similare din aparatul Parlamentului.
(2) Personalul autorită
ţ
ii beneficiazăde sporurile aplicabile personalului din aparatul
Parlamentului, stabilite potrivit legii, pentru acesta.
Art. 29 - Personalul autorită
ţ
ii are dreptul la concediu de odihnă
, precum ş
i la alte
concedii, stabilite corespunză
tor funcţ
iilor similare din aparatul Parlamentului.
Art. 30 - Evaluarea activită
ţ
ii profesionale a personalului instituţ
iei se face în
condiţ
iile prevă
zute de reglementă
rile legale în vigoare, aplicabile personalului din
aparatul Parlamentului.
Art. 31 - În exercitarea atribuţ
iilor sale, personalul autorită
ţ
ii are urmă
toarele
îndatoriri:
a) săacţ
ioneze cu profesionalism, loialitate, corectitudine ş
i promptitudine;
b) săîş
i perfecţ
ioneze permanent pregă
tirea profesională
.
c) sămanifeste solicitudine ş
i politeţ
e în relaţ
ia cu persoanele care se adresează
autorită
ţ
ii;
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d) săasigure în procesul de elaborare ş
i de aplicare a deciziilor, precum ş
i de
soluţ
ionare a plângerilor, cererilor ş
i sesiză
rilor, egalitatea de tratament a
titularilor acestora, fă
răprivilegii ş
i fă
rădiscrimină
ri;
e) săexercite atribuţ
iile conferite funcţ
iei numai în scopul prevă
zut de lege;
f) sănu fie influenţ
at în conduita sa de interese personale sau de intervenţ
ii politice;
g) să asigure accesul persoanelor interesate la documente în conformitate cu
dispoziţ
iile legale;
h) săpoarte ecuson.
Art. 32 –Ră
spunderea disciplinarăa personalului se angajeazăpotrivit legislaţ
iei în
vigoare, aplicabile fiecă
rei categorii de personal din cadrul autorită
ţ
ii.
CAPITOLUL VI: Dispoziţ
ii tranzitorii ş
i finale
Art. 33 –Pânăla preluarea personalului de că
tre autoritate, calcularea ş
i plata
drepturilor salariale ale acestuia, precum ş
i ale persoanelor angajate de autoritate în
limita celor 50 de posturi prevă
zute de Legea nr. 102/2005, inclusiv salariul
preş
edintelui, se vor efectua de instituţ
ia Avocatul Poporului.
Art. 34 –Premiul anual cuvenit personalului angajat de autoritate de la instituţ
ia
Avocatul Poporului va fi achitat de că
tre aceasta din urmă
.
Art. 35 –Pentru asigurarea continuită
ţ
ii activită
ţ
ii de protecţ
ie a persoanelor cu privire
la prelucrarea datelor cu caracter personal, autoritatea poate prelua de la instituţ
ia
Avocatul Poporului obiectele de inventar ş
i mijloacele fixe, determinate proporţ
ional
cu numă
rul de personal preluat.
Art. 36 –Autoritatea preia de la instituţ
ia Avocatul Poporului fondurile destinate
îndeplinirii obligaţ
iilor din Planul de mă
suri prioritare pentru integrare europeană
noiembrie 2004 –decembrie 2005, aferente anului bugetar 2005.
Art. 37 –Autoritatea dispune de un parc propriu format din cinci autoturisme, din care
unul de teren, cu un consum lunar de carburanţ
i de 500l/autoturism. Depă
ş
irea acestuia
este permisă numai pentru efectuarea controalelor prealabile ş
i a investigaţ
iilor
prevă
zute de Directiva 95/46/CE a Parlamentului European ş
i a Consiliului din 24
octombrie 2005 pentru protecţ
ia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal ş
i libera circulaţ
ie a acestor date, precum ş
i de Legea nr. 677/2001.
Art. 38 –Cheltuielile aferente deplasă
rilor obligatorii ale personalului de specialitate
al autorită
ţ
ii, la reuniunile Grupului de lucru Art. 29 ş
i ale Comitetului Art. 31
înfiinţ
ate în baza Directivei 95/46/CE, vor fi suportate de instituţ
ia Avocatul
Poporului, pânăla preluarea de că
tre autoritate a fondurilor defalcate din bugetul
acestei instituţ
ii.
Art. 39 – Sediul Autorită
ţ
ii Naţ
ionale de Supraveghere a Prelucră
rii Datelor cu
Caracter Personal este în municipiul Bucureş
ti, str. Eugeniu Carada nr. 3, sectorul 3,
pânăla mutarea efectivăa personalului în spaţ
iul ce i se va pune la dispoziţ
ie, prin
grija Guvernului României.
Art. 40 - Anexa face parte integrantădin prezentul regulament.
Art. 41 –Prezentul regulament intrăîn vigoare dupăaprobarea sa de că
tre Biroul
permanent al Senatului ş
i publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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