REFERAT DE APROBARE
a Ordinului ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Oficiului Responsabilului cu Protecţia Datelor Personale
Potrivit dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 172/2016 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007
privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările
ulterioare, Oficiul Responsabilului cu Protecţia Datelor Personale, denumit în continuare Oficiu, este structură
din aparatul central al Ministerului Afacerilor Interne .
Oficiul reprezintă structura de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, fără personalitate juridică,
ce exercită îndrumarea, coordonarea, controlul şi monitorizarea aplicării unitare a legislaţiei în materia protecţiei
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date în cadrul
Ministerului Afacerilor Interne. Conducerea Oficiului este realizată de șeful acestuia care îndeplineşte şi funcţia
de Responsabil cu protecţia datelor personale în Ministerul Afacerilor Interne.
Desemnarea responsabilului cu protecția datelor personale, precum și înființarea Oficiului au reprezentat măsuri
asumate în cadrul procesului de aderare la spaţiul Schengen. Oficiul a fost înființat în scopul asigurării unei
coordonări unitare şi coerente în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, în contextul în care protecția
datelor cu caracter personal reprezintă un domeniu sensibil şi de primă actualitate la nivel european, având în
vedere dezvoltarea tehnologică dar și provocări dificil de surmontat.
În cadrul sistemului organizațional creat la nivelul ministerului, menit să asigure un nivel adecvat de protecție a
datelor cu caracter personal, responsabilul cu protecția datelor personale are un rol fundamental asigurând
respectarea regulilor în domeniu. Acesta trebuie să fie numit la nivelul instituției având pe de o parte rolul de a
consilia conducerea instituției în aplicarea regulilor specifice materiei și, pe de altă parte, de a asigura, de o
manieră independentă respectarea acestor reguli.
La elaborarea prezentului proiect de Regulament de organizare și funcționare a Oficiului Responsabilului cu
Protecţia Datelor Personale au fost avute în vedere prevederile cuprinse în proiectul de Regulamentul1 care
face parte din pachetul legislativ european de reformă a materiei publicat în Jurnalul Oficial al UE la data de 4
mai 2016 și documentele de poziție, precum și Opinia privind standardele profesionale ale ofițerului responsabil
cu protecția datelor personale adoptate de către Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.
În cuprinsul proiectului Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Responsabilului cu Protecţia
Datelor Personale, se regăsesc dispoziţii referitoare la organizarea şi conducerea Oficiului, fiind stabilite
atribuţiile compartimentelor ce intră în compunerea Oficiului, precum și atribuțiile responsabilului cu protecția
datelor personale în MAI.
Proiectul Regulamentului este structurat pe şapte capitole: Dispoziţii generale, Organizarea și conducerea
Oficiului, Funcțiile și atribuţiile Oficiului, Atribuţiile compartimentelor Oficiului, Numirea, statutul și
independența responsabilului cu protecția datelor personale în MAI, Atribuțiile responsabilului cu protecția
datelor personale în MAI şi Dispoziţii finale.
Organigrama Oficiului este prevăzută în anexa nr.1, diagrama de relaţii în anexa nr.2, iar fișa postului șefului
Oficiului în anexa nr.3 la Regulament.
Menționăm faptul că după definitivarea proiectului, acesta va fi supus avizării de către Autoritatea Națională de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

***

1

Regulamentul UE 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice
referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestora.
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