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Domnului comisar sef de penitenciare Marian DOBRICA 

Director general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor 
 

 
 
 
 
Stimate domnule director general, 

 
 

 

 

Avand in vedere proiectul de Instrucțiuni privind măsurile de natură 
organizatorică si tehnică pentru asigurarea securității prelucrărilor de date cu 
caracter personal efectuate de către Administrația Națională a Penitenciarelor și 
unitățile subordonate, consideram ca multe din prevederile Proiectului si Anexele ca 
parte componenta a acestuia incalca in mod grav prevederile legii 677/2001 pentru 
protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera 
circulație a acestor date, precum si Decizia nr. 440/2014 a Curtii Constitutionale in 
aspectele ce privesc prelucrarea datelor cu caracter personal. 

Consideram ca invocarea prevederilor legii 190/2018 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) 
ca fundament in promovarea acestor instructiuni reprezinta  o forțare nepermisa a 
cadrului legal, formalizand abuzul in ce priveste prelucrarea datelor cu caracter 
personal și libera circulație a acestor date, fapt ce nu a fost avut in vedere de 
Parlamentul European in momentul promovarii Directivei mai sus mentionate, acesta 
dorindu-si o mai mare protectie a datelor cu caracter personal in sensul restrangerii 
dreptului de a fi prelucrate si gestionate astfel de date. 

In acest sens consideram excesive aceste intructiuni, inclusive anexele, iar 
punerea lor in aplicare ar reprezenta un abuz. Ele ar trebui sa vizeze acele spatii in 
care se desfasoara activitati cu detinutii si numai in vederea protejarii personalului, 
iar rezultatul prelucrarii acestor date nu pot constitui probe impotriva personalului 



	
 

 

 

indiferent de scop, cu exceptia cazului in care institutia obtine acordul acestuia 
inainte de data cand va incepe prelucrarea datelor cu caracter personal. 

Credem ca este utila si in interesul tuturor o intalnire cu toate organizatiile 
reprezentative la nivelul sistemului penitenciar la o data ulterioara datei de 28 
februarie 2019, atunci cand ar trebui incheiata perioada in care se pot face observatii 
si sa convenim pe aspectele ce acum noi, Federatia Sindicatelor din Sistemul 
Penitenciar consideram ca exceed cadrului legal. Altfel ne vom opune punerii in 
aplicare a acestor prevederi prin mijloacele ce le avem la dispozitie In speranta 
solutionarii cu celeritate a cererii noastre va asiguram de respectul si colaborarea 
noastra. 

 
In speranta solutionarii cu celeritate a cererii noastre va asiguram de respectul 

si colaborarea noastra. 
 

Cu deosebita consideratie, 

 
                                                   Schiopu Petre Florin 

Presedinte 
Federatia Sindicatelor din Sistemul Penitenciar 

 
 

  


