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SecĈiunea 1
Aspecte preliminare
1. Regulamentul
EvoluĈiile tehnologice rapide üi globalizarea au generat noi provocĆri pentru protecĈia
datelor cu caracter personal. Amploarea colectĆrii üi a schimbului de date cu caracter
personal a crescut în mod semnificativ. Tehnologia permite atât societĆĈilor private, cât
üi autoritĆĈilor publice sĆ utilizeze date cu caracter personal la un nivel fĆrĆ precedent
în cadrul activitĆĈii lor1.
La nivelul Uniunii Europene, pânĆ în mai 2018, principalul instrument juridic al UE
pentru protecĈia datelor a fost Directiva 95/46/CE a Parlamentului European üi a
Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecĈia persoanelor fizice în ceea ce
priveüte prelucrarea datelor cu caracter personal üi libera circulaĈie a acestor date.
Directiva a fost transpusĆ intern prin Legea nr. 677/20012.
Par. (5) din RGPD: „Integrarea economicĆ üi socialĆ care rezultĆ din funcĈionarea pieĈei interne a condus
la o creütere substanĈialĆ a fluxurilor transfrontaliere de date cu caracter personal. Schimbul de date cu
caracter personal între actori publici üi privaĈi, inclusiv persoane fizice, asociaĈii üi întreprinderi, s-a
intensificat în întreaga Uniune. Conform dreptului Uniunii, autoritĆĈile naĈionale din statele membre sunt
chemate sĆ coopereze üi sĆ facĆ schimb de date cu caracter personal pentru a putea sĆ îüi îndeplineascĆ
atribuĈiile sau sĆ execute sarcini în numele unei autoritĆĈi dintr-un alt stat membru”.
2
Par. (9) din RGPD: „Obiectivele üi principiile Directivei 95/46/CE rĆmân solide, dar aceasta nu a prevenit
fragmentarea modului în care protecĈia datelor este pusĆ în aplicare în Uniune, insecuritatea juridicĆ sau
percepĈia publicĆ larg rĆspânditĆ conform cĆreia existĆ riscuri semnificative pentru protecĈia persoanelor
1
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Deüi Directiva a introdus mecanisme solide privind protecĈia datelor cu caracter
personal, aceasta a avut câteva dezavantaje. Companiile de azi prelucreazĆ date în
moduri care nu puteau fi prevĆzute în anul 1995, atunci când Directiva 95/46/CE a fost
adoptatĆ. Un alt dezavantaj a fost acela cĆ Directiva a fost transpusĆ diferit în statele
membre, existând diferite nivele de protecĈie în statele membre, üi, prin urmare, au
existat bariere cu privire la libera circulaĈie a datelor cu caracter personal1.
Tehnologia evolueazĆ rapid, iar legislaĈia trebuie sĆ ĈinĆ pasul cu ea2. În ajunul
tranziĈiei cĆtre era digitalĆ, la nivel european, s-a decis cĆ actuala legislaĈie nu poate
Ĉine pasul cu evoluĈia tehnologicĆ üi nu oferĆ suficientĆ protecĈie persoanelor fizice, dar
reprezintĆ üi un obstacol cĆtre tranziĈia la piaĈa unicĆ digitalĆ3. Astfel, s-a decis
fizice, în special în legĆturĆ cu activitatea online. DiferenĈele dintre nivelurile de protecĈie a drepturilor üi
libertĆĈilor persoanelor fizice, în special a dreptului la protecĈia datelor cu caracter personal, în ceea ce
priveüte prelucrarea datelor cu caracter personal din statele membre, pot împiedica libera circulaĈie a
datelor cu caracter personal în întreaga Uniune. Aceste diferenĈe pot constitui, prin urmare, un obstacol
în desfĆüurarea de activitĆĈi economice la nivelul Uniunii, pot denatura concurenĈa üi pot împiedica
autoritĆĈile sĆ îndeplineascĆ responsabilitĆĈile care le revin în temeiul dreptului Uniunii. AceastĆ diferenĈĆ
între nivelurile de protecĈie este cauzatĆ de existenĈa unor deosebiri în ceea ce priveüte transpunerea üi
aplicarea Directivei 95/46/CE.”.
1
A se vedea P. Voigt, A. von dem Bussch, The EU General Data Protection Regulation, p. 1.
2
Par. (7) din RGPD: „Aceste evoluĈii impun un cadru solid üi mai coerent în materie de protecĈie a datelor
în Uniune, însoĈit de o aplicare riguroasĆ a normelor, luând în considerare importanĈa creĆrii unui climat
de încredere care va permite economiei digitale sĆ se dezvolte pe piaĈa internĆ. Persoanele fizice ar trebui
sĆ aibĆ control asupra propriilor date cu caracter personal, iar securitatea juridicĆ üi practicĆ pentru
persoane fizice, operatori economici üi autoritĆĈi publice ar trebui sĆ fie consolidatĆ”.
3
Par. (6) din RGPD: „EvoluĈiile tehnologice rapide üi globalizarea au generat noi provocĆri pentru protecĈia
datelor cu caracter personal. Amploarea colectĆrii üi a schimbului de date cu caracter personal a crescut
20
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adoptarea unui Regulament European, care sĆ armonizeze legislaĈia în domeniul
protecĈiei datelor cu caracter personal în fiecare stat membru. Regulamentul este un
act legislativ cu caracter obligatoriu üi trebuie aplicat în integralitatea sa în toate statele
membre. Regulamentul a intrat în vigoare în mai 2016 üi a devenit aplicabil în toate
statele membre în mai 2018. Cei doi ani au reprezentat o perioadĆ de „graĈie”
acordatĆ organizaĈiilor pentru a se alinia la noile reglementĆri.
Spre deosebire de DirectivĆ, Regulamentul (UE) nr. 679/2016 se aplicĆ direct în
ordinea juridicĆ statele membre1 începând cu data de 25 mai 2018 üi reprezintĆ o
evoluĈie în domeniul datelor cu caracter personal, având douĆ misiuni importante:
protecĈia datelor cu caracter personal üi facilitarea liberei circulaĈii a acestor date.
Regulamentul este un set complex de norme üi are o abordare adaptatĆ la secolul al
XXI-lea üi la evoluĈiile preconizate în tehnologie: internetul lucrurilor üi inteligenĈa
artificialĆ.
Prin Legea nr 190/2018, legiuitorul român a stabilit mĆsurile de punere în aplicare a
RGPD, aducând dispoziĈii noi în anumite domenii pe care le-a considerat importante,
dar insuficient reglementate.

în mod semnificativ. Tehnologia permite atât societĆĈilor private, cât üi autoritĆĈilor publice sĆ utilizeze
date cu caracter personal la un nivel fĆrĆ precedent în cadrul activitĆĈilor lor. Din ce în ce mai mult,
persoanele fizice fac publice la nivel mondial informaĈii cu caracter personal. Tehnologia a transformat
deopotrivĆ economia üi viaĈa socialĆ üi ar trebui sĆ faciliteze în continuare libera circulaĈie a datelor cu
caracter personal în cadrul Uniunii üi transferul cĆtre ĈĆri terĈe üi organizaĈii internaĈionale, asigurând,
totodatĆ, un nivel ridicat de protecĈie a datelor cu caracter personal”.
1
A. Fuerea, Dreptul Uniunii Europene, Ed. Universul Juridic, Bucureüti, 2016, p. 46.
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2. Dreptul la viaĈa privatĆ üi dreptul la protecĈia datelor cu caracter
personal
ProtecĈia persoanelor fizice în ceea ce priveüte prelucrarea datelor cu caracter personal
este un drept fundamental. Art. 8 alin. (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii
Europene („ConvenĈia CEDO”)1 üi art. 16 alin. (1) din Tratatul privind funcĈionarea
Uniunii Europene2 („TFUE”) prevĆd dreptul oricĆrei persoane la protecĈia datelor cu
caracter personal care o privesc.
Art. 8 alin. (1) din ConvenĈia CEDO prevede cĆ: „Orice persoanĆ are dreptul la respectarea vieĈii sale private üi de familie, a domiciliului sĆu üi a corespondenĈei sale”.
În concepĈia jurisprudenĈei CEDO, viaĈa privatĆ înglobeazĆ douĆ aspecte: dreptul unei
persoane de a trĆi dupĆ cum doreüte, la adĆpost de priviri indiscrete, üi dreptul unei
persoane de a-üi dezvolta relaĈiile cu semenii sĆi, motiv pentru care se poate afirma cĆ
noĈiunea de viaĈĆ privatĆ înglobeazĆ douĆ elemente principale: viaĈa privatĆ personalĆ
üi viaĈa privatĆ socialĆ3.
O noĈiune mai puĈin juridicĆ, dar care exprimĆ cel mai bine dreptul la viaĈĆ privatĆ este
dreptul de a fi lĆsat în pace4.
1

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene a fost publicatĆ în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
nr. C83/30.02.2010.
2
Tratatul privind funcĈionarea Uniunii Europene (versiune consolidatĆ) a fost publicat în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene nr. C326/26.10.2012.
3
A se vedea R. ChiriĈĆ, ConvenĈia europeanĆ a drepturilor omului. Comentarii üi explicaĈii, Ed. C.H. Beck,
Bucureüti, 2008, p. 38-40.
4
A.E. Burghelea, CEDO vs. Noul Cod Civil – încĆlcarea dreptului la viaĈa privatĆ, Ed. Rosetti, Bucureüti,
2013, p. 1.
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