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LEGI

ªI

DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 117/1999
privind salarizarea personalului Agenþiei Naþionale pentru Locuinþe
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 117 din 30 iunie 1999 privind salarizarea
personalului Agenþiei Naþionale pentru Locuinþe, publicatã în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 30 iunie
1999, cu urmãtoarele modificãri:
1. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 2. Ñ Salarizarea personalului Agenþiei Naþionale
pentru Locuinþe, denumitã în continuare agenþie, se face
þinându-se seama de rolul, rãspunderea, importanþa socialã,
complexitatea, specificul activitãþii fiecãrei funcþii, precum ºi
de pregãtirea ºi competenþa profesionalã a persoanelor
care exercitã aceste funcþii, pe baza criteriilor aprobate de
Consiliul Naþional de Coordonare.Ò
2. Articolul 4 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 4. Ñ Salariile de bazã pentru personalul agenþiei
sunt cele rezultate din înmulþirea coeficienþilor de ierarhizare
cu valoarea de referinþã. Persoanele care ocupã funcþii de
conducere beneficiazã ºi de o indemnizaþie de conducere,
care face parte din salariul de bazã, diferenþiatã în raport
cu rãspunderea funcþiei de conducere îndeplinite.Ò

3. Articolul 5 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 5. Ñ Valoarea de referinþã specificã a agenþiei se
actualizeazã anual, în raport cu creºterea estimatã a
preþurilor de consum.Ò
4. La articolul 7, alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 7. Ñ (1) Persoanele salarizate potrivit prezentei
ordonanþe de urgenþã beneficiazã la funcþia de bazã de un
spor de vechime în muncã de pânã la 25% din salariul de
bazã, corespunzãtor timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel:
Tranºele de vechime
în muncã

între 3 ºi 5 ani
de la 5 la 10 ani
de la 10 la 15 ani
de la 15 la 20 ani
peste 20 ani

Cota din salariul
de bazã

5%
10%
15%
20%
25%Ò

5. Articolul 8 va avea urmãtorul cuprins:
”Art. 8. Ñ Salariaþii agenþiei pot primi un spor lunar de
confidenþialitate de pânã la 25% din salariul de bazã.
Funcþiile care beneficiazã de acest spor ºi cuantumul sporului se stabilesc de cãtre consiliul de administraþie.Ò
6. Articolele 11 ºi 12 se abrogã.

Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 27 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 28 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Bucureºti, 13 iunie 2002.
Nr. 384.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 117/1999
privind salarizarea personalului Agenþiei Naþionale pentru Locuinþe
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea pentru aprobarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 117/1999 privind salariza-

rea personalului Agenþiei Naþionale pentru Locuinþe ºi se dispune
publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 11 iunie 2002.
Nr. 538.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind respingerea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 164/2001 pentru prorogarea termenului
prevãzut la art. 109 alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 152/1999
privind produsele medicamentoase de uz uman
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se respinge Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 164 din 6 decembrie 2001 pentru prorogarea
termenului prevãzut la art. 109 alin. (1) din Ordonanþa de

urgenþã a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 815 din 18 decembrie 2001.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 19 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 23 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Bucureºti, 13 iunie 2002.
Nr. 385.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind respingerea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 164/2001
pentru prorogarea termenului prevãzut la art. 109 alin. (1)
din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 152/1999
privind produsele medicamentoase de uz uman
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind respingerea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 164/2001 pentru prorogarea termenului prevãzut la
art. 109 alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 152/1999 privind
produsele medicamentoase de uz uman ºi se dispune publicarea acestei legi
în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

Bucureºti, 11 iunie 2002.
Nr. 539.
«
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind respingerea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 220/2000 pentru prorogarea termenului prevãzut la art. 109
alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 152/1999
privind produsele medicamentoase de uz uman
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se respinge Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 220 din 24 noiembrie 2000 pentru prorogarea termenului prevãzut la
art. 109 alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, publicatã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 606 din 25 noiembrie 2000.
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 19 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 23 mai 2002, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TÃRÃCILÃ
Bucureºti, 13 iunie 2002.
Nr. 386.

PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind respingerea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 220/2000
pentru prorogarea termenului prevãzut la art. 109 alin. (1)
din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 152/1999
privind produsele medicamentoase de uz uman
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind respingerea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 220/2000 pentru prorogarea termenului prevãzut la
art. 109 alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman ºi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 11 iunie 2002.
Nr. 540.
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ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind finanþarea cheltuielilor aferente turneului în Regatul Belgiei ºi Regatul Olandei
al fostului Suveran al României, Mihai I, ºi al însoþitorilor sãi, pentru promovarea ºi susþinerea
aderãrii României la NATO
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã finanþarea cheltuielilor aferente
turneului în Regatul Belgiei ºi Regatul Olandei al fostului
Suveran al României, Mihai I, ºi al însoþitorilor sãi, pentru
promovarea ºi susþinerea aderãrii României la NATO, în
perioada 19Ñ27 iunie 2002.
Art. 2. Ñ Finanþarea acþiunii prevãzute la art. 1, aprobatã prin Hotãrârea Consiliului interministerial pentru imagine externã nr. 20 din 13 iunie 2002, se asigurã prin
suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe cu
suma de 1.237,330 milioane lei ºi diminuarea
corespunzãtoare a bugetului Secretariatului General al
Guvernului, de la capitolul 72.01 ”Alte acþiuniÒ,
subcapitolul 13 ”Programe de informare ºi prezentare a
imaginii RomânieiÒ, titlul ”TransferuriÒ.
Art. 3. Ñ Cu sumele rãmase neutilizate se diminueazã
bugetul Ministerului Afacerilor Externe ºi se suplimenteazã
bugetul Secretariatului General al Guvernului la capito-

lul 72.01 ”Alte acþiuniÒ, subcapitolul 13 ”Programe de informare ºi prezentare a imaginii RomânieiÒ, titlul ”TransferuriÒ,
pânã la data de 1 august 2002.
Art. 4. Ñ Ministerul Finanþelor Publice este autorizat sã
introducã modificãrile ce rezultã din aplicarea art. 2 ºi,
dupã caz, a art. 3, în bugetele Secretariatului General al
Guvernului ºi Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2002.
Art. 5. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri
se abrogã prevederile art. 2 din Hotãrârea Guvernului
nr. 506/2002 pentru alocarea sumei de 1 miliard lei în
vederea organizãrii ºi desfãºurãrii, în perioada 31 mai Ñ
6 iunie 2002, a Festivalului Internaþional de Teatru de la
Sibiu, ediþia a IX-a, ºi pentru finanþarea cheltuielilor aferente
vizitei în Regatul Belgiei a fostului Suveran al României,
Mihai I, ºi a însoþitorilor sãi, pentru promovarea ºi susþinerea aderãrii României la NATO, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 27 mai 2002.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Petru ªerban Mihãilescu
p. Ministrul afacerilor externe,
Cristian Diaconescu,
secretar de stat
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

Bucureºti, 20 iunie 2002.
Nr. 635.
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ACTE

ALE

AVOCATULUI

POPORULUI

AVOCATUL POPORULUI

ORDIN
privind stabilirea unor mãsuri ºi proceduri specifice care sã asigure un nivel satisfãcãtor
de protecþie a drepturilor persoanelor ale cãror date cu caracter personal fac obiectul prelucrãrilor
În temeiul Hotãrârii Senatului nr. 33 din 4 octombrie 2001 pentru numirea Avocatului Poporului,
vãzând prevederile art. 13 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea ºi funcþionarea instituþiei Avocatul Poporului,
modificatã ºi completatã prin Legea nr. 181/2002, ºi ale art. 4 din Regulamentul de organizare ºi funcþionare a instituþiei
Avocatul Poporului,
în aplicarea prevederilor art. 28 alin. (2) din Legea nr. 677/2001 pentru protecþia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ºi libera circulaþie a acestor date, conform cãrora Avocatul Poporului, în calitate de
autoritate de supraveghere, poate sã dispunã mãsuri ºi proceduri specifice, care sã asigure un nivel satisfãcãtor de protecþie a drepturilor persoanelor ale cãror date cu caracter personal sunt prelucrate, pentru perioada în care nu sunt
adoptate codurile de conduitã de cãtre asociaþiile profesionale,
þinând seama cã, în conformitate cu art. 28 alin. (1) din Legea nr. 677/2001, este necesar sã se vinã în sprijinul asociaþiilor profesionale care au obligaþia de a elabora ºi de a supune spre avizare autoritãþii de supraveghere coduri
de conduitã, cuprinzând norme adecvate pentru protecþia drepturilor persoanelor ale cãror date cu caracter personal pot
fi prelucrate de cãtre membrii acestora,
având în vedere Nota privind mãsuri ºi proceduri specifice, care sã asigure un nivel satisfãcãtor de protecþie a
drepturilor persoanelor ale cãror date cu caracter personal sunt prelucrate ºi adoptarea unui model de cod de conduitã,
înregistratã cu nr. 5.412 din 29 mai 2002, a adjunctului Avocatului Poporului,
Avocatul Poporului emite prezentul ordin.
Art. 1. Ñ Se aprobã Mãsurile ºi procedurile specifice
pentru asigurarea unui nivel satisfãcãtor de protecþie a
drepturilor persoanelor ale cãror date cu caracter personal
fac obiectul prelucrãrilor, prevãzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. Ñ Se aprobã Modelul de cod de conduitã
prevãzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.
Art. 3. Ñ Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Art. 4. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din
prezentul ordin.

AVOCATUL POPORULUI,

prof. univ. dr. IOAN MURARU
Bucureºti, 4 iunie 2002.
Nr. 75.

ANEXA Nr. 1

MÃSURI ªI PROCEDURI
specifice pentru asigurarea unui nivel satisfãcãtor de protecþie a drepturilor persoanelor ale cãror date cu caracter
personal fac obiectul prelucrãrilor
Scopul ºi sfera de aplicare

Art. 1. Ñ (1) Prezentele mãsuri ºi proceduri au ca scop asigurarea unui nivel
satisfãcãtor de protecþie a datelor cu caracter personal, prelucrate de cãtre membrii
asociaþiilor profesionale, prin stabilirea modalitãþilor de exercitare a drepturilor ºi
obligaþiilor care revin membrilor asociaþiilor profesionale în domeniul protecþiei persoanelor, în privinþa datelor cu caracter personal, în relaþiile asociaþiilor profesionale
cu persoanele vizate (în calitate de beneficiari ai serviciilor prestate, de utilizatori
etc.), cu alte asociaþii profesionale, precum ºi cu alte persoane fizice sau juridice
care nu fac parte din asociaþiile profesionale.
(2) Aceste mãsuri ºi proceduri se aplicã, în perioada în care nu sunt adoptate codurile de conduitã, de cãtre asociaþiile profesionale, oricãror operaþiuni prin care membrii
asociaþiilor profesionale prelucreazã datele cu caracter personal.
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(3) Prezentele mãsuri ºi proceduri nu aduc atingere altor obligaþii legale imperative
sau deontologice care revin asociaþiilor profesionale.
(4) Prezentele mãsuri ºi proceduri sunt aplicabile tuturor asociaþiilor profesionale din
România.
Definirea termenilor

Art. 2. Ñ (1) Termenii folosiþi la stabilirea prezentelor mãsuri ºi proceduri au
urmãtorul sens:
a) asociaþii profesionale Ñ forme organizatorice ale entitãþilor de drept privat constituite pe criterii profesionale;
b) persoanã vizatã Ñ persoana fizicã ale cãrei date cu caracter personal sunt prelucrate;
c) a colecta Ñ a strânge, a aduna, a primi date cu caracter personal prin orice mijloace ºi din orice sursã;
d) a dezvãlui Ñ a transmite, a disemina, a face disponibile în orice alt mod date cu
caracter personal, în afara operatorului;
e) a utiliza Ñ a se folosi datele cu caracter personal de cãtre ºi în interiorul operatorului;
f) consimþãmânt Ñ acordul neviciat al persoanei vizate de a-i fi prelucrate datele cu
caracter personal, care trebuie sã fie întotdeauna expres ºi neechivoc;
g) nivel de protecþie ºi de securitate adecvat al prelucrãrilor de date cu caracter personal Ñ
nivelul de securitate proporþional riscului, pe care îl comportã prelucrarea faþã de
datele cu caracter personal respective ºi faþã de drepturile ºi libertãþile persoanelor ºi
conform cerinþelor minime de securitate a prelucrãrilor de date cu caracter personal,
elaborate de autoritatea de supraveghere ºi actualizate corespunzãtor stadiului dezvoltãrii tehnologice ºi costurilor implementãrii acestor mãsuri;
h) marketing direct Ñ promovarea produselor ºi a serviciilor, adresatã direct clienþilor, persoane fizice, prin mijloace de genul poºtei, inclusiv cea electronicã, sau alte mijloace de
marketing la distanþã, altele decât modalitãþile promoþionale obiºnuite (reclame).
(2) Termeni precum: date cu caracter personal, prelucrarea datelor cu caracter personal,
stocare, operator, terþ, destinatar, date anonime, autoritate de supraveghere, dreptul de
informare, dreptul de acces, dreptul de intervenþie, dreptul de opoziþie au sensurile definite de Legea nr. 677/2001 pentru protecþia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal ºi libera circulaþie a acestor date, de Legea
nr. 676/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal ºi protecþia vieþii private în sectorul telecomunicaþiilor, precum ºi de Legea nr. 682/2001 privind ratificarea Convenþiei pentru protejarea persoanelor faþã de prelucrarea automatizatã a
datelor cu caracter personal, adoptatã la Strasbourg la 28 ianuarie 1981.

Legalitatea ºi transparenþa

Art. 3. Ñ (1) Membrii asociaþiilor profesionale, denumiþi în continuare membri, recunosc ºi respectã dreptul la viaþã intimã, familialã ºi privatã.
(2) Prelucrarea datelor cu caracter personal de cãtre membri se desfãºoarã în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(3) Membrii sunt obligaþi sã asigure transparenþa prelucrãrilor de date cu caracter
personal.

Responsabilitatea

Art. 4. Ñ (1) Membrii sunt responsabili pentru datele cu caracter personal aflate sub
controlul lor, precum ºi pentru datele transferate cãtre terþi.
(2) Fiecare membru va desemna persoanele care vor rãspunde pentru respectarea
dispoziþiilor legale din domeniul protecþiei persoanelor ºi a datelor cu caracter personal.

Legitimitatea scopului colectãrii

Art. 5. Ñ (1) Colectarea de date cu caracter personal prin mijloace frauduloase,
neloiale sau ilegale este interzisã.
(2) Membrii vor comunica scopurile pentru care sunt colectate datele cu caracter
personal fie înainte, fie cel mai târziu la momentul colectãrii.
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(3) Menþionarea scopurilor poate fi realizatã în scris, oral sau în formã electronicã,
într-un limbaj uºor accesibil pentru persoanele vizate.

Consimþãmântul

Art. 6. Ñ (1) Consimþãmântul persoanelor vizate este cerut în cazul prelucrãrii datelor cu caracter personal, în afara cazurilor în care legea dispune altfel.
(2) Membrii vor folosi orice mijloace nedolosive, care necesitã costuri financiare rezonabile, pentru a informa persoanele vizate în legãturã cu prelucrarea datelor cu
caracter personal ºi pentru a solicita consimþãmântul acestora la momentul colectãrii
datelor cu caracter personal.
(3) Persoana vizatã îºi poate retrage consimþãmântul în orice moment, sub condiþia
avizãrii prealabile a operatorului. Acesta va informa persoana vizatã în legãturã cu
procedura ºi efectele retragerii consimþãmântului.

Legitimitatea dezvãluirii

Art. 7. Ñ (1) Membrii vor prelucra datele cu caracter personal numai pentru scopurile pentru care au fost colectate, cu excepþia cazului în care persoana vizatã îºi dã
consimþãmântul pentru prelucrarea în alte scopuri sau în alte cazuri permise de lege.
(2) Accesul la datele prelucrate va fi permis numai angajaþilor membrilor, în îndeplinirea obligaþiilor de serviciu.

Legitimitatea stocãrii

Art. 8. Ñ (1) Membrii sunt obligaþi sã pãstreze datele cu caracter personal exacte,
complete ºi actualizate, pentru realizarea scopurilor pentru care sunt utilizate.
(2) Datele inexacte sau incomplete vor fi ºterse sau rectificate.
(3) Datele cu caracter personal vor fi pãstrate numai pentru perioada necesarã atingerii scopurilor stabilite.
(4) Membrii vor adopta reguli speciale în privinþa stabilirii perioadei minime ºi
maxime necesare pentru pãstrarea datelor colectate, urmãrind totodatã respectarea
drepturilor persoanei vizate, în special a dreptului de acces, de intervenþie ºi de
opoziþie.
(5) În urma verificãrilor periodice datele cu caracter personal deþinute de operator,
care nu mai servesc realizãrii scopurilor sau îndeplinirii unor obligaþii legale, vor fi
distruse sau transformate în date anonime într-un interval de timp rezonabil, potrivit
procedurilor stabilite de lege sau, în lipsa unor astfel de dispoziþii legale, de cãtre
membri.

Securitatea prelucrãrilor

Art. 9. Ñ Membrii sunt obligaþi sã ia mãsurile tehnice ºi organizatorice necesare
pentru asigurarea unui nivel de protecþie ºi de securitate adecvat, în cadrul
operaþiunilor efectuate asupra datelor cu caracter personal, în urmãtoarele scopuri:
pentru a limita accesul la bazele de date, care este permis numai persoanelor autorizate; pentru a interzice copierea datelor în afara locurilor în care sunt gestionate; în
general, pentru a împiedica orice circulaþie necontrolatã a datelor.

Dreptul de informare

Art. 10. Ñ (1) Strategiile ºi procedurile folosite de membri în legãturã cu procesarea
datelor cu caracter personal vor fi puse la dispoziþie persoanelor vizate, sub formã
de informaþii furnizate într-un limbaj accesibil, prin mijloace fizice (de exemplu, prin
broºuri), telefonice sau electronice.
(2) Membrii vor comunica informaþii, la cerere, în legãturã cu datele cu caracter personal pe care le prelucreazã, sursele din care au colectat datele cu caracter personal, scopurile prelucrãrii, dacã ºi cãrui terþ i-au fost dezvãluite aceste date, atunci
când legea nu interzice.
(3) În cazul în care dezvãluirea datelor este impusã de lege (de exemplu, în vederea executãrii unei hotãrâri judecãtoreºti), membrii se vor asigura cã terþul care solicitã dezvãluirea acþioneazã în conformitate cu dispoziþiile legale incidente, iar cererea
priveºte numai datele cu caracter personal neexcesive prin raportare la scopul prelucrãrii. Persoana vizatã va fi informatã în legãturã cu dezvãluirea, numai dacã legea
permite.
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Legitimitatea transferului
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(4) Aducerea la cunoºtinþã persoanelor vizate a drepturilor de care beneficiazã (în
special, drepturile prevãzute la art. 12Ñ15 din Legea nr. 677/2001 pentru protecþia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ºi libera circulaþie a
acestor date) se poate face prin intermediul unor menþiuni înscrise pe ofertele de
produse sau servicii, pe primul document adresat persoanei vziate (de exemplu: facturã, borderou de livrare, confirmare de primire etc.), pe prospectele care conþin ºi
chestionare etc.
Art. 11. Ñ (1) Membrii vor permite accesul persoanelor vizate la datele cu caracter
personal care le privesc, prin cele mai facile mijloace, pe care le pot pune la dispoziþie, în mod rezonabil.
(2) Accesul persoanei vizate nu poate fi permis, cu excepþia cazurilor prevãzute de
lege, în urmãtoarele situaþii: în cazul în care sunt solicitate date despre o altã persoanã; în cazul în care ar putea fi afectate viaþa ºi siguranþa altei persoane; în
cazul în care sunt solicitate date care pot privi informaþii comerciale confidenþiale; în
cazul în care s-ar aduce atingere soluþionãrii unui litigiu sau a unui proces penal.
(3) Membrii sunt obligaþi sã motiveze refuzul de a permite accesul la anumite date
cu caracter personal.
Art. 12. Ñ (1) Persoanele vizate au dreptul de a solicita verificarea exactitãþii ºi a
caracterului complet al datelor cu caracter personal care le privesc, precum ºi de a
solicita rectificarea datelor inexacte sau incomplete, prin formularea unor contestaþii.
(2) Membrii vor pãstra o evidenþã a contestaþiilor privind caracterul exact sau complet al datelor, care nu au fost rezolvate, iar în cazul în care datele vor fi transferate
cãtre alþi operatori, vor fi precizate datele care au fost rectificate sau în privinþa
cãrora existã contestaþii nerezolvate.
(3) Dispoziþiile alin. (2) se aplicã ºi în cazul dezvãluirii de date cãtre terþi, dacã este
cazul.
(4) Actualizarea bazelor de date se face prin intermediul informaþiilor transmise de
persoanele vizate, precum ºi prin informaþiile furnizate de orice sursã externã autorizatã de lege.
Art. 13. Ñ (1) Exercitarea de cãtre persoana vizatã a dreptului de opoziþie împotriva
prelucrãrii datelor cu caracter personal, în efectuarea operaþiunilor de marketing
direct, este asiguratã prin intermediul formulãrii unor cereri în acest sens sau prin
includerea în listele de opoziþie a persoanelor vizate. Persoana vizatã va fi
încunoºtinþatã de existenþa listelor de opoziþie, precum ºi de modalitatea de a solicita
includerea în acestea.
(2) Persoanele vizate îºi pot exercita dreptul de opoziþie în orice moment, de preferinþã într-un termen rezonabil acordat de operator, fãrã a se aduce atingere posibilitãþii ca dreptul sã fie exercitat ºi în afara acestui termen.
(3) Listele de opoziþie sunt gestionate de asociaþiile profesionale.
(4) În cazul prelucrãrilor ulterioare, precum ºi al transferului cãtre alþi operatori al
datelor cu caracter personal, membrii se vor asigura cã acestea nu privesc date
pentru care persoanele vizate au exercitat anterior dreptul de a le fi ºterse datele
sau dreptul de opoziþie la transferul acestora.
Art. 14. Ñ (1) În cazul transferului de date cu caracter personal cãtre alþi operatori,
în special în operaþiunile de marketing direct, persoanele vizate vor fi informate cu
privire la transfer prin înscrierea unor menþiuni pe ofertele de produse sau servicii.
(2) Menþiunile prevãzute la alin. (1) vor cuprinde ºi specificarea dreptului de opoziþie
la transferul datelor, precum ºi metoda prin care persoanele vizate îºi pot exercita
acest drept.
(3) Garanþiile pentru asigurarea protecþiei datelor cu caracter personal în cadrul transferului de date cãtre alþi operatori vor fi prevãzute prin clauze contractuale privind
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Soluþionarea plângerilor

Colaborarea cu autoritatea
de supraveghere

Cheltuielile suportate de cãtre
persoanele vizate

utilizarea acestor date, acolo unde este cazul. Aceste clauze vor menþiona, printre
altele, drepturile recunoscute persoanelor vizate, precum ºi faptul cã aceste drepturi
pot fi exercitate doar cu respectarea confidenþialitãþii anumitor clauze comerciale.
Art. 15. Ñ (1) Membrii sunt obligaþi sã rezolve plângerile ºi orice alte cereri legate
de prelucrarea datelor cu caracter personal, în termenele ºi condiþiile prevãzute de
lege.
(2) Procedura de primire, investigare ºi de soluþionare a plângerilor ºi a celorlalte
cereri ale persoanelor vizate va fi stabilitã de cãtre membri ºi va fi adusã la
cunoºtinþã persoanelor vizate.
Art. 16. Ñ (1) Anual sau ori de câte ori se va solicita membrii vor prezenta autoritãþii de supraveghere a prelucrãrilor de date cu caracter personal rapoarte sau sinteze cu privire la plângerile primite ºi la modul de soluþionare a acestora.
(2) Rapoartele ºi sintezele la care se referã alin. (1) vor putea conþine ºi alte
informaþii privind aspecte din activitatea membrilor în domeniul protecþiei datelor cu
caracter personal, precum ºi propuneri de îmbunãtãþire a activitãþii acestora.
Art. 17. Ñ Membrii vor lua mãsuri pentru asigurarea unui nivel rezonabil al cheltuielilor ocazionate de exercitarea drepturilor prevãzute de lege ºi de codurile de conduitã, cheltuieli care sunt în sarcina persoanei vizate, cu excepþia cazului în care
aceste drepturi pot fi exercitate în mod gratuit.

ANEXA Nr. 2

MODEL DE COD DE CONDUITÃ
Preambul
Luând în considerare importanþa deosebitã a garantãrii dreptului la viaþã intimã, familialã ºi privatã, aºa cum este
prevãzut la art. 26 din Constituþia României,
þinând seama de necesitatea protejãrii acestui drept fundamental în cadrul activitãþilor de prelucrare a datelor cu
caracter personal, reglementate prin Legea nr. 677/2001 pentru protecþia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal ºi libera circulaþie a acestor date, prin Legea nr. 676/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal ºi protecþia vieþii private în sectorul telecomunicaþiilor, precum ºi prin Legea nr. 682/2001 privind ratificarea
Convenþiei pentru protejarea persoanelor faþã de prelucrarea automatizatã a datelor cu caracter personal, adoptatã la
Strasbourg la 28 ianuarie 1981,
având în vedere dispoziþiile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 677/2001, potrivit cãrora asociaþiile profesionale au
obligaþia de a elabora ºi de a supune spre avizare autoritãþii de supraveghere coduri de conduitã care sã conþinã norme
adecvate pentru protecþia drepturilor persoanelor ale cãror date cu caracter personal pot fi prelucrate de cãtre membrii acestora,
þinând seama cã asociaþiile profesionale, prin activitatea desfãºuratã de membrii lor, prelucreazã date cu caracter
personal, pentru protecþia cãrora este necesarã adoptarea unor coduri de conduitã,
propunem asociaþiilor profesionale urmãtorul model de cod de conduitã:
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Scopul ºi sfera de aplicare

Art. 1. Ñ (1) Prezentul model de cod de conduitã are ca scop stabilirea unor norme
de conduitã pentru asigurarea unui nivel satisfãcãtor de protecþie a datelor cu caracter personal prelucrate de cãtre membrii asociaþiilor profesionale.
(2) Normele de conduitã stabilesc exercitarea drepturilor ºi obligaþiilor care revin
membrilor asociaþiilor profesionale în domeniul protecþiei persoanelor în privinþa datelor cu caracter personal, în relaþiile asociaþiilor profesionale cu persoanele vizate (în
calitate de beneficiari ai serviciilor prestate, de utilizatori etc.), cu alte asociaþii
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profesionale, precum ºi cu alte persoane fizice sau juridice care nu fac parte din
asociaþiile profesionale.
(3) Prezentul model de cod de conduitã se aplicã indiferent de operaþiunea prin care
membrii asociaþiilor profesionale prelucreazã datele cu caracter personal.
(4) Normele cuprinse în prezentul model de cod de conduitã nu aduc atingere altor
obligaþii legale imperative sau deontologice care revin asociaþiilor profesionale.
(5) Prezentul model de cod de conduitã conþine norme de conduitã aplicabile tuturor
asociaþiilor profesionale din România.
Definirea termenilor

Art. 2. Ñ (1) Termenii folosiþi în prezentul model de cod de conduitã au urmãtorul
sens:
a) asociaþii profesionale Ñ forme organizatorice ale entitãþilor de drept privat constituite pe criterii profesionale;
b) persoanã vizatã Ñ persoana fizicã ale cãrei date cu caracter personal sunt prelucrate;
c) a colecta Ñ a strânge, a aduna, a primi date cu caracter personal prin orice mijloace ºi din orice sursã;
d) a dezvãlui Ñ a transmite, a disemina, a face disponibile în orice alt mod date cu
caracter personal, în afara operatorului;
e) a utiliza Ñ a se folosi datele cu caracter personal de cãtre ºi în interiorul operatorului;
f) consimþãmânt Ñ acordul neviciat al persoanei vizate de a-i fi prelucrate datele cu
caracter personal, care trebuie sã fie întotdeauna expres ºi neechivoc;
g) nivel de protecþie ºi de securitate adecvat al prelucrãrilor de date cu caracter personal Ñ
nivelul de securitate proporþional riscului, pe care îl comportã prelucrarea faþã de
datele cu caracter personal respective ºi faþã de drepturile ºi libertãþile persoanelor ºi
conform cerinþelor minime de securitate a prelucrãrilor de date cu caracter personal,
elaborate de autoritatea de supraveghere ºi actualizate corespunzãtor stadiului dezvoltãrii tehnologice ºi costurilor implementãrii acestor mãsuri;
h) marketing direct Ñ promovarea produselor ºi a serviciilor, adresatã direct clienþilor,
persoane fizice, prin mijloace de genul poºtei, inclusiv cea electronicã, sau alte mijloace de marketing la distanþã, altele decât modalitãþile promoþionale obiºnuite
(reclame).
(2) Termeni precum: date cu caracter personal, prelucrarea datelor cu caracter personal,
stocare, operator, terþ, destinatar, date anonime, autoritate de supraveghere, dreptul de
informare, dreptul de acces, dreptul de intervenþie, dreptul de opoziþie au sensurile definite de Legea nr. 677/2001 pentru protecþia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal ºi libera circulaþie a acestor date, de Legea
nr. 676/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal ºi protecþia vieþii private în sectorul telecomunicaþiilor, precum ºi de Legea nr. 682/2001 privind ratificarea Convenþiei pentru protejarea persoanelor faþã de prelucrarea automatizatã a
datelor cu caracter personal, adoptatã la Strasbourg la 28 ianuarie 1981.

Adoptarea codurilor de conduitã

Art. 3. Ñ (1) Asociaþiile profesionale vor elabora propriile coduri de conduitã, cu respectarea principiilor din prezentul model de cod de conduitã. Codurile de conduitã
vor conþine norme adecvate care sã reglementeze mãsuri specifice domeniului de
activitate al asociaþiei respective, pentru aplicarea eficientã a principiilor din prezentul
model de cod de conduitã.
(2) Codurile de conduitã care vor fi adoptate de asociaþiile profesionale vor putea fi
revizuite periodic, în funcþie de modificãrile ºi completãrile legislative aplicabile, precum ºi de nivelul de dezvoltare tehnologicã în domeniul de activitate al fiecãrei
asociaþii.
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Cadrul legal al codurilor
de conduitã

(3) Asociaþiile profesionale vor supune codurile de conduitã spre avizare autoritãþii
de supraveghere.
Art. 4. Ñ În vederea elaborãrii codurilor de conduitã de cãtre asociaþiile profesionale pe baza prezentului model de cod de conduitã, vor fi respectate dispoziþiile
legale referitoare la protecþia dreptului la viaþã intimã, familialã ºi privatã, în ceea ce
priveºte prelucrarea datelor cu caracter personal. Se vor avea în vedere în mod
special dispoziþiile Legii nr. 676/2001, ale Legii nr. 677/2001, precum ºi ale Legii
nr. 682/2001.
CAPITOLUL II

Principiile prelucrãrilor de date cu caracter personal efectuate de cãtre membrii asociaþiilor profesionale
Legalitatea ºi transparenþa

Responsabilitatea

Legitimitatea scopului colectãrii

Consimþãmântul

Legitimitatea dezvãluirii

Legitimitatea stocãrii

Art. 5. Ñ (1) Membrii asociaþiilor profesionale, denumiþi în continuare membri, recunosc ºi respectã dreptul la viaþã intimã, familialã ºi privatã.
(2) Prelucrarea datelor cu caracter personal de cãtre membri se desfãºoarã în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(3) Membrii sunt obligaþi sã asigure transparenþa prelucrãrilor de date cu caracter
personal.
Art. 6. Ñ (1) Membrii sunt responsabili pentru datele cu caracter personal aflate sub
controlul lor, precum ºi pentru datele transferate cãtre terþi.
(2) Fiecare membru va desemna persoanele care vor rãspunde pentru respectarea
dispoziþiilor legale din domeniul protecþiei persoanelor ºi a datelor cu caracter personal, precum ºi a principiilor prevãzute în prezentul model de cod de conduitã.
Art. 7. Ñ (1) Colectarea de date cu caracter personal prin mijloace frauduloase,
neloiale sau ilegale este interzisã.
(2) Membrii vor comunica scopurile pentru care sunt colectate datele cu caracter
personal fie înainte, fie cel mai târziu la momentul colectãrii.
(3) Menþionarea scopurilor poate fi realizatã în scris, oral sau în formã electronicã,
într-un limbaj uºor accesibil pentru persoanele vizate.
Art. 8. Ñ (1) Consimþãmântul persoanelor vizate este cerut în cazul prelucrãrii datelor cu caracter personal, în afara cazurilor în care legea dispune altfel.
(2) Membrii vor folosi orice mijloace nedolosive, care necesitã costuri financiare rezonabile, pentru a informa persoanele vizate în legãturã cu prelucrarea datelor cu
caracter personal ºi pentru a solicita consimþãmântul acestora la momentul colectãrii
datelor cu caracter personal.
(3) Persoana vizatã îºi poate retrage consimþãmântul în orice moment, sub condiþia
avizãrii prealabile a operatorului. Acesta va informa persoana vizatã în legãturã cu
procedura ºi efectele retragerii consimþãmântului.
Art. 9. Ñ (1) Membrii vor prelucra datele cu caracter personal numai pentru scopurile pentru care au fost colectate, cu excepþia cazului în care persoana vizatã îºi dã
consimþãmântul pentru prelucrarea în alte scopuri sau în alte cazuri permise de lege.
(2) Accesul la datele prelucrate va fi permis numai angajaþilor membrilor, în îndeplinirea obligaþiilor de serviciu.
Art. 10. Ñ (1) Membrii sunt obligaþi sã pãstreze datele cu caracter personal exacte,
complete ºi actualizate, pentru realizarea scopurilor pentru care sunt utilizate.
(2) Datele inexacte sau incomplete vor fi ºterse sau rectificate.
(3) Datele cu caracter personal vor fi pãstrate numai pentru perioada necesarã atingerii scopurilor stabilite.
(4) Membrii vor adopta reguli speciale în privinþa stabilirii perioadei minime ºi
maxime necesare pentru pãstrarea datelor colectate, urmãrind totodatã respectarea
drepturilor persoanei vizate, în special a dreptului de acces, de intervenþie ºi de
opoziþie.
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(5) În urma verificãrilor periodice datele cu caracter personal deþinute de operator,
care nu mai servesc realizãrii scopurilor sau îndeplinirii unor obligaþii legale, vor fi
distruse sau transformate în date anonime într-un interval de timp rezonabil, potrivit
procedurilor stabilite de lege sau, în lipsa unor astfel de dispoziþii legale, de cãtre
membri.
Securitatea prelucrãrilor

Art. 11. Ñ Membrii sunt obligaþi sã ia mãsurile tehnice ºi organizatorice necesare
pentru asigurarea unui nivel de protecþie ºi de securitate adecvat, în cadrul
operaþiunilor efectuate asupra datelor cu caracter personal, în urmãtoarele scopuri:
pentru a limita accesul la bazele de date, care este permis numai persoanelor autorizate; pentru a interzice copierea datelor în afara locurilor în care sunt gestionate; în
general, pentru a împiedica orice circulaþie necontrolatã a datelor.

Dreptul de informare

Art. 12. Ñ (1) Strategiile ºi procedurile folosite de membri în legãturã cu procesarea
datelor cu caracter personal vor fi puse la dispoziþie persoanelor vizate, sub formã
de informaþii furnizate într-un limbaj accesibil, prin mijloace fizice (de exemplu, prin
broºuri), telefonice sau electronice.
(2) Membrii vor comunica informaþii, la cerere, în legãturã cu datele cu caracter personal, pe care le prelucreazã, sursele din care au colectat datele cu caracter personal, scopurile prelucrãrii, dacã ºi cãrui terþ i-au fost dezvãluite aceste date, atunci
când legea nu interzice.
(3) În cazul în care dezvãluirea datelor este impusã de lege (de exemplu, în vederea executãrii unei hotãrâri judecãtoreºti), membrii se vor asigura cã terþul care solicitã dezvãluirea acþioneazã în conformitate cu dispoziþiile legale incidente, iar cererea
priveºte numai datele cu caracter personal neexcesive prin raportare la scopul prelucrãrii. Persoana vizatã va fi informatã în legãturã cu dezvãluirea, numai dacã legea
permite.
(4) Aducerea la cunoºtinþã persoanelor vizate a drepturilor de care beneficiazã (în
special, drepturile prevãzute la art. 12Ñ15 din Legea nr. 677/2001) se poate face
prin intermediul unor menþiuni înscrise pe ofertele de produse sau servicii, pe primul
document adresat persoanei vizate (de exemplu, facturã, borderou de livrare, confirmare de primire etc.), pe prospectele care conþin ºi chestionare etc.

Dreptul de acces

Art. 13. Ñ (1) Membrii vor permite accesul persoanelor vizate la datele cu caracter
personal care le privesc, prin cele mai facile mijloace, pe care le pot pune la dispoziþie, în mod rezonabil.
(2) Accesul persoanei vizate nu poate fi permis, cu excepþia cazurilor prevãzute de
lege, în urmãtoarele situaþii: în cazul în care sunt solicitate date despre o altã persoanã; în cazul în care ar putea fi afectate viaþa ºi siguranþa altei persoane; în
cazul în care sunt solicitate date care pot privi informaþii comerciale confidenþiale; în
cazul în care s-ar aduce atingere soluþionãrii unui litigiu sau a unui proces penal.
(3) Membrii sunt obligaþi sã motiveze refuzul de a permite accesul la anumite date
cu caracter personal.

Dreptul de intervenþie

Art. 14. Ñ (1) Persoanele vizate au dreptul de a solicita verificarea exactitãþii ºi a
caracterului complet al datelor cu caracter personal care le privesc, precum ºi de a
solicita rectificarea datelor inexacte sau incomplete, prin formularea unor contestaþii.
(2) Membrii vor pãstra o evidenþã a contestaþiilor privind caracterul exact sau complet al datelor, care nu au fost rezolvate, iar în cazul în care datele vor fi transferate
cãtre alþi operatori, vor fi precizate datele care au fost rectificate sau în privinþa
cãrora existã contestaþii nerezolvate.
(3) Dispoziþiile alin. (2) se aplicã ºi în cazul dezvãluirii de date cãtre terþi, dacã este
cazul.
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Dreptul de opoziþie

Legitimitatea transferului

Soluþionarea plângerilor

Colaborarea cu autoritatea
de supraveghere

Cheltuielile suportate de cãtre
persoanele vizate

(4) Actualizarea bazelor de date se face prin intermediul informaþiilor transmise de
persoanele vizate, precum ºi prin informaþiile furnizate de orice sursã externã autorizatã de lege.
Art. 15. Ñ (1) Exercitarea de cãtre persoana vizatã a dreptului de opoziþie împotriva
prelucrãrii datelor cu caracter personal, în efectuarea operaþiunilor de marketing
direct, este asiguratã prin intermediul formulãrii unor cereri în acest sens sau prin
includerea în listele de opoziþie a persoanelor vizate. Persoana vizatã va fi
încunoºtinþatã de existenþa listelor de opoziþie, precum ºi de modalitatea de a solicita
includerea în acestea.
(2) Persoanele vizate îºi pot exercita dreptul de opoziþie în orice moment, de preferinþã într-un termen rezonabil acordat de operator, fãrã a se aduce atingere posibilitãþii ca dreptul sã fie exercitat ºi în afara acestui termen.
(3) Listele de opoziþie sunt gestionate de asociaþiile profesionale.
(4) În cazul prelucrãrilor ulterioare, precum ºi al transferului cãtre alþi operatori al
datelor cu caracter personal, membrii se vor asigura cã acestea nu privesc date
pentru care persoanele vizate au exercitat anterior dreptul de a le fi ºterse datele
sau dreptul de opoziþie la transferul acestora.
Art. 16. Ñ (1) În cazul transferului de date cu caracter personal cãtre alþi operatori,
în special în operaþiunile de marketing direct, persoanele vizate vor fi informate cu
privire la transfer prin înscrierea unor menþiuni pe ofertele de produse sau servicii.
(2) Menþiunile prevãzute la alin. (1) vor cuprinde ºi specificarea dreptului de opoziþie
la transferul datelor, precum ºi metoda prin care persoanele vizate îºi pot exercita
acest drept.
(3) Garanþiile pentru asigurarea protecþiei datelor cu caracter personal în cadrul
transferului de date cãtre alþi operatori vor fi prevãzute prin clauze contractuale privind utilizarea acestor date, acolo unde este cazul. Aceste clauze vor menþiona, printre altele, drepturile recunoscute persoanelor vizate, precum ºi faptul cã aceste
drepturi pot fi exercitate doar cu respectarea confidenþialitãþii anumitor clauze
comerciale.
Art. 17. Ñ (1) Membrii sunt obligaþi sã rezolve plângerile ºi orice alte cereri legate
de prelucrarea datelor cu caracter personal, în termenele ºi condiþiile prevãzute de
lege.
(2) Procedura de primire, investigare ºi de soluþionare a plângerilor ºi a celorlalte
cereri ale persoanelor vizate va fi stabilitã de cãtre membri ºi va fi adusã la
cunoºtinþã persoanelor vizate.
Art. 18. Ñ (1) Anual sau ori de câte ori se va solicita membrii vor prezenta autoritãþii de supraveghere a prelucrãrilor de date cu caracter personal rapoarte sau sinteze cu privire la plângerile primite ºi la modul de soluþionare a acestora.
(2) Rapoartele ºi sintezele la care se referã alin. (1) vor putea conþine ºi alte
informaþii privind aspecte din activitatea membrilor în domeniul protecþiei datelor cu
caracter personal, precum ºi propuneri de îmbunãtãþire a activitãþii acestora.
Art. 19. Ñ Membrii vor lua mãsuri pentru asigurarea unui nivel rezonabil al cheltuielilor ocazionate de exercitarea drepturilor prevãzute de lege ºi de codurile de conduitã, cheltuieli care sunt în sarcina persoanei vizate, cu excepþia cazului în care
aceste drepturi pot fi exercitate în mod gratuit.
CAPITOLUL III
Dispoziþii finale ºi tranzitorii

Modul de aplicare

Art. 20. Ñ (1) Dispoziþiile prezentului model de cod de conduitã vor fi avute în
vedere la adoptarea propriilor coduri de conduitã de cãtre asociaþiile profesionale
care prelucreazã date cu caracter personal.
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Modificarea ºi completarea
modelului de cod de conduitã

ACTE

ALE
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(2) Normele prezentului model de cod de conduitã au caracter de recomandare.
(3) Prezentul model de cod de conduitã se completeazã cu prevederile legale în
domeniul protecþiei datelor cu caracter personal.
Art. 21. Ñ (1) Membrii asociaþiilor profesionale sau persoanele interesate pot propune modificãri sau completãri ale prezentului model de cod de conduitã.
(2) Propunerile la care se referã alin. (1) vor fi trimise, în scris ºi motivat, autoritãþii
de supraveghere.
(3) Autoritatea de supraveghere va lua în considerare numai propunerile pertinente ºi
concludente, în vederea modificãrii ºi completãrii prezentului model de cod de
conduitã.

CONSILIULUI

CONCURENÞEI

CONSILIUL CONCURENÞEI

DECIZIE
privind concentrarea economicã realizatã de Societatea Comercialã ”Metalo ChimiceÒ Ñ S.A.
Cluj-Napoca prin dobândirea controlului unic direct asupra Societãþii Comerciale ”TehnofrigÒ Ñ S.A.
Cluj-Napoca
Preºedintele Consiliului Concureþei,
în baza:
1. Decretului nr. 1.075/2001 privind numirea membrilor Consiliului Concurenþei;
2. Legii concurenþei nr. 21/1996;
3. Regulamentului de organizare, funcþionare ºi procedurã al Consiliului Concurenþei;
4. Regulamentului privind autorizarea concentrãrilor economice;
5. Instrucþiunilor cu privire la definirea pieþei relevante în scopul stabilirii unei pãrþi substanþiale de piaþã;
6. Instrucþiunilor date în aplicarea art. 33 alin. (2) din Legea concurenþei nr. 21/1996, cu privire la calculul taxei
de autorizare a concentrãrilor economice;
7. Notificãrii concentrãrii economice, înregistratã la Consiliul Concurenþei cu nr. RSÑ27 din 14 februarie 2002;
8. actelor ºi lucrãrilor din Dosarul cauzei nr. RSÑ27 din 14 februarie 2002;
9. notei Departamentului bunuri industriale cu privire la concentrarea economicã notificatã,
având în vedere urmãtoarele:
1. Concentrarea economicã s-a realizat ca urmare a încheierii Actului adiþional la Contractul de vânzarecumpãrare de acþiuni nr. 17 din 14 decembrie 2001, între Autoritatea pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor
Statului (în calitate de vânzãtor), Societatea Comercialã ”A 1 ImpexÒ Ñ S.R.L. Cluj-Napoca (în calitate de debitor iniþial)
ºi Societatea Comercialã ”Metalo ChimiceÒ Ñ S.A. Cluj-Napoca (în calitate de nou debitor). Prin aceastã operaþiune
Societatea Comercialã ”Metalo ChimiceÒ Ñ S.A. Cluj-Napoca a achiziþionat un pachet de acþiuni reprezentând 65,3908%
din capitalul social al Societãþii Comerciale ”TehnofrigÒ Ñ S.A. Cluj-Napoca.
2. Societatea achizitoare, Societatea Comercialã ”Metalo ChimiceÒ Ñ S.A. Cluj-Napoca, desfãºoarã în principal
activitãþi de comerþ cu amãnuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantã de produse nealimentare.
3. Societatea achiziþionatã, Societatea Comercialã ”TehnofrigÒ Ñ S.A. Cluj-Napoca, are ca obiect de activitate
proiectarea, fabricarea, comercializarea ºi asigurarea serviciilor pentru maºini, utilaje, instalaþii, linii ºi fabrici de îmbuteliat
lichide alimentare, utilaje alimentare ºi frigorifice, schimbãtoare de cãldurã cu plãci, subansambluri ºi piese de schimb,
piese turnate din fontã, oþel, neferoase, piese forjate, consulting ºi engineering, operaþiuni de comerþ exterior.
4. Pieþele relevante aferente concentrãrii economice au fost definite ca fiind:
¥ piaþa utilajelor ºi liniilor de îmbuteliat;
¥ piaþa separatoarelor centrifugale;
¥ piaþa filtrelor ºi instalaþiilor de filtrare;
¥ piaþa tancurilor frigorifice;
¥ piaþa fabricilor de lapte (utilaje specifice),
¥ piaþa pieselor de schimb1),
pe întregul teritoriu al României.
5. Segmentele deþinute de Societatea Comercialã ”Metalo ChimiceÒ Ñ S.A. Cluj-Napoca pe pieþele relevante definite sunt de fapt cotele de piaþã ale Societãþii Comerciale ”TehnofrigÒ Ñ S.A. Cluj-Napoca, anterior realizãrii operaþiunii de
concentrare economicã. Acestea au avut urmãtoarele valori, calculate în funcþie de volumul vânzãrilor, în anul 2001:
¥ pe piaþa utilajelor ºi liniilor de îmbuteliat, pe întregul teritoriu al României, cota de piaþã a fost circa 27%;
¥ pe piaþa separatoarelor centrifugale, pe întregul teritoriu al României, cota de piaþã a fost de circa 33%;
1) Pentru utilaje ºi linii de îmbuteliat lichide alimentare, pentru pompe, pentru separatoare centrifugale, pentru filtre ºi instalaþii de filtrare,
pentru fabrici de lapte, pentru schimbãtoare de cãldurã cu plãci, pentru echipamente destinate protecþiei mediului ºi pentru echipamente frigorifice.
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¥ pe piaþa filtrelor ºi instalaþiilor de filtrare, pe întregul teritoriu al României, cota de piaþã a fost de circa 38%;
¥ pe piaþa tancurilor frigorifice, pe întregul teritoriu al României, cota de piaþã a fost de circa 21%;
¥ pe piaþa fabricilor de lapte (utilaje specifice), pe întregul teritoriu al României, cota de piaþã a fost de circa 35%;
¥ pe piaþa pieselor de schimb1), pe întregul teritoriu al României, cota de piaþã a fost de circa 91%.
6. Prin concentrarea economicã realizatã, segmentele deþinute de cãtre Societatea Comercialã ”Metalo
ChimiceÒ Ñ S.A. Cluj-Napoca pe pieþele relevante definite nu se modificã, întrucât anterior dobândirii controlului asupra
Societãþii Comerciale ”TehnofrigÒ Ñ S.A. Cluj-Napoca societatea achizitoare nu a fost prezentã pe aceste pieþe. Societatea
Comercialã ”Metalo ChimiceÒ Ñ S.A. Cluj-Napoca nu mai controleazã nici o altã societate comercialã.
7. Pe pieþele relevante definite oferta este reprezentatã de Societatea Comercialã ”TehnofrigÒ Ñ S.A. Cluj-Napoca,
ca producãtor autohton, precum ºi de societãþi comerciale importatoare.
8. Pe pieþele relevante definite cererea este reprezentatã de agenþi economici care, în principal, îºi desfãºoarã
activitatea în industria alimentarã. Societatea Comercialã ”TehnofrigÒ Ñ S.A. Cluj-Napoca realizeazã exporturi de produse.
9. Operaþiunea de concentrare economicã realizatã de Societatea Comercialã ”Metalo ChimiceÒ Ñ S.A. ClujNapoca, prin dobândirea controlului unic direct la Societatea Comercialã ”TehnofrigÒ Ñ S.A. Cluj-Napoca, nu creeazã ºi
nu consolideazã o poziþie dominantã ºi nu are ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenþei,
d e c i d e:
Art. 1. Ñ În conformitate cu dispoziþiile art. 51 alin. (1)
lit. b) din Legea concurenþei nr. 21/1996 ºi ale art. 9.1
lit. b) din partea a III-a, cap. II din Regulamentul privind
autorizarea concentrãrilor economice, se autorizeazã concentrarea economicã notificatã, constatându-se cã, deºi
operaþiunea cade sub incidenþa legii, nu existã motive
pentru a fi refuzatã.
Art. 2. Ñ Taxa de autorizare, prevãzutã la art. 33
alin. (2) din Legea concurenþei nr. 21/1996, este de
53.220.318 lei ºi se va plãti cu ordin de platã tip trezorerie
la bugetul de stat, în contul nr. 361280013300, deschis la
Banca Naþionalã a României Ñ Sucursala judeþului Cluj,
beneficiar Trezoreria Oraºului Cluj-Napoca, cu menþiunea
”Taxe ºi tarife pentru eliberarea de licenþe ºi autorizaþii de
funcþionareÒ. Pe versoul ordinului de platã, în rubrica ”Cod
contÒ, se va înscrie contul nr. 20.17.01.03.
Taxa de autorizare se va plãti în termen de 30 (treizeci)
de zile de la data emiterii prezentei decizii. O copie a ordinului de platã va fi transmisã neîntârziat Consiliului
Concurenþei.
Art. 3. Ñ Prezenta decizie devine aplicabilã de la data
comunicãrii acesteia cãtre pãrþi.
Art. 4. Ñ Decizia Consiliului Concurenþei poate fi atacatã, conform dispoziþiilor art. 52 alin. (3) din Legea concurenþei nr. 21/1996, în termen de 30 de zile de la
comunicare, la Curtea de Apel Bucureºti, Secþia contencios
administrativ.

Art. 5. Ñ În conformitate cu prevederile art. 62 alin. (1)
din Legea concurenþei nr. 21/1996, prezenta decizie va fi
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe
cheltuiala Societãþii Comerciale ”Metalo ChimiceÒ Ñ S.A.
Cluj-Napoca.
Art. 6. Ñ Departamentul bunuri industriale ºi Secretariatul
general vor urmãri aducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentei decizii.
Art. 7. Ñ Prezenta decizie se comunicã de cãtre
Secretariatul general al Consiliului Concurenþei la:
1. Societatea achizitoare:
Societatea Comercialã ”Metalo ChimiceÒ Ñ S.A. ClujNapoca
Sediul legal: municipiul Cluj-Napoca, Bd. Eroilor nr. 21Ñ23,
judeþul Cluj.
Numãrul de înregistrare la registrul comerþului: J 12/55/1991.
Tel.: 064/198.415.
Fax: 064/108.415.
2. Societatea achiziþionatã:
Societatea Comercialã ”TehnofrigÒ Ñ S.A.
Sediul legal: municipiul Cluj-Napoca, Str. Fabricii de
Chibrituri nr. 5Ñ11, judeþul Cluj.
Numãrul de înregistrare la registrul comerþului: J 12/83/
115.12.991.
Tel.: 064/435.297
Fax: 064/435.302

PREªEDINTELE CONSILIULUI CONCURENÞEI,
Theodor Valentin Purcãrea
Bucureºti, 20 mai 2002.
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1) Pentru utilaje ºi linii de îmbuteliat lichide alimentare, pentru pompe, pentru separatoare centrifugale, pentru filtre ºi instalaþii de filtrare, pentru fabrici de lapte, pentru schimbãtoare de cãldurã cu plãci, pentru echipamente destinate protecþiei mediului ºi pentru echipamente frigorifice.
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