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LEGE 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)  
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Articolul 2 
(1) În aplicarea Regulamentului general privind protecţia datelor şi a prezentei legi, 
termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează: 

a) autorităţi şi organisme publice - Camera Deputaţilor şi Senatul, Administraţia 
Prezidenţială, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei 
publice centrale, autorităţile şi instituţiile publice autonome, autorităţile administraţiei 
publice locale şi de la nivel judeţean, alte autorităţi publice, precum şi instituţiile din 
subordinea/coordonarea acestora. În sensul prezentei legi, sunt asimilate autorităţilor/
organismelor publice şi unităţile de cult şi asociaţiile şi fundaţiile de utilitate publică; 

b) număr de identificare naţional - numărul prin care se identifică o persoană fizică în 
anumite sisteme de evidenţă şi care are aplicabilitate generală, cum ar fi: codul numeric 
personal, seria şi numărul actului de identitate, numărul paşaportului, al permisului de 
conducere, numărul de asigurare socială de sănătate; 

c) plan de remediere - anexă la procesul-verbal de constatare şi sancţionare a 
contravenţiei, întocmit în condiţiile prevăzute la art. 11, prin care Autoritatea Naţională 
de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, denumită în continuare 
Autoritatea naţională de supraveghere, stabileşte măsuri şi un termen de remediere; 

d) măsură de remediere - soluţie dispusă de Autoritatea naţională de supraveghere în 
planul de remediere în vederea îndeplinirii de către autoritatea/organismul public a 
obligaţiilor prevăzute de lege; 

e) termen de remediere - perioada de timp de cel mult 90 de zile de la data comunicării 
procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, în care autoritatea/
organismul public are posibilitatea remedierii neregulilor constatate şi îndeplinirii 
obligaţiilor legale; 

f) îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public - include acele activităţi ale 
partidelor politice sau ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, ale 
organizaţiilor neguvernamentale, care servesc realizării obiectivelor prevăzute de dreptul 
constituţional sau de dreptul internaţional public ori funcţionării sistemului democratic, 
incluzând încurajarea participării cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor şi a pregătirii 
politicilor publice, respectiv promovarea principiilor şi valorilor democraţiei. 

(2) În cuprinsul prezentei legi sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile prevăzute la art. 4 
din Regulamentul general privind protecţia datelor.
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