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Sec iunea 1 
Aspecte preliminare 

 
1. Regulamentul 

Evolu iile tehnologice rapide i globalizarea au generat noi provoc ri pentru protec ia 
datelor cu caracter personal. Amploarea colect rii i a schimbului de date cu caracter 
personal a crescut în mod semnificativ. Tehnologia permite atât societ ilor private, cât 
i autorit ilor publice s  utilizeze date cu caracter personal la un nivel f r  precedent 

în cadrul activit ii lor1. 

La nivelul Uniunii Europene, pân  în mai 2018, principalul instrument juridic al UE 
pentru protec ia datelor a fost Directiva 95/46/CE a Parlamentului European i a 
Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protec ia persoanelor fizice în ceea ce 
prive te prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circula ie a acestor date. 
Directiva a fost transpus  intern prin Legea nr. 677/20012. 

                                                            
1 Par. (5) din RGPD: „Integrarea economic  i social  care rezult  din func ionarea pie ei interne a condus 
la o cre tere substan ial  a fluxurilor transfrontaliere de date cu caracter personal. Schimbul de date cu 
caracter personal între actori publici i priva i, inclusiv persoane fizice, asocia ii i întreprinderi, s-a 
intensificat în întreaga Uniune. Conform dreptului Uniunii, autorit ile na ionale din statele membre sunt 
chemate s  coopereze i s  fac  schimb de date cu caracter personal pentru a putea s  î i îndeplineasc  
atribu iile sau s  execute sarcini în numele unei autorit i dintr-un alt stat membru”. 
2 Par. (9) din RGPD: „Obiectivele i principiile Directivei 95/46/CE r mân solide, dar aceasta nu a prevenit 
fragmentarea modului în care protec ia datelor este pus  în aplicare în Uniune, insecuritatea juridic  sau 
percep ia public  larg r spândit  conform c reia exist  riscuri semnificative pentru protec ia persoanelor 
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De i Directiva a introdus mecanisme solide privind protec ia datelor cu caracter 
personal, aceasta a avut câteva dezavantaje. Companiile de azi prelucreaz  date în 
moduri care nu puteau fi prev zute în anul 1995, atunci când Directiva 95/46/CE a fost 
adoptat . Un alt dezavantaj a fost acela c  Directiva a fost transpus  diferit în statele 
membre, existând diferite nivele de protec ie în statele membre, i, prin urmare, au 
existat bariere cu privire la libera circula ie a datelor cu caracter personal1. 

Tehnologia evolueaz  rapid, iar legisla ia trebuie s  in  pasul cu ea2. În ajunul 
tranzi iei c tre era digital , la nivel european, s-a decis c  actuala legisla ie nu poate 
ine pasul cu evolu ia tehnologic  i nu ofer  suficient  protec ie persoanelor fizice, dar 

reprezint  i un obstacol c tre tranzi ia la pia a unic  digital 3. Astfel, s-a decis 

                                                            

fizice, în special în leg tur  cu activitatea online. Diferen ele dintre nivelurile de protec ie a drepturilor i 
libert ilor persoanelor fizice, în special a dreptului la protec ia datelor cu caracter personal, în ceea ce 
prive te prelucrarea datelor cu caracter personal din statele membre, pot împiedica libera circula ie a 
datelor cu caracter personal în întreaga Uniune. Aceste diferen e pot constitui, prin urmare, un obstacol 
în desf urarea de activit i economice la nivelul Uniunii, pot denatura concuren a i pot împiedica 
autorit ile s  îndeplineasc  responsabilit ile care le revin în temeiul dreptului Uniunii. Aceast  diferen  
între nivelurile de protec ie este cauzat  de existen a unor deosebiri în ceea ce prive te transpunerea i 
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 evolu ii impun un cadru solid i mai coerent în materie de protec ie a datelor 
în Uniune, înso it de o aplicare riguroas  a normelor, luând în considerare importan a cre rii unui climat 
de încredere care va permite economiei digitale s  se dezvolte pe pia a intern . Persoanele fizice ar trebui 
s  aib  control asupra propriilor date cu caracter personal, iar securitatea juridic  i practic  pentru 
persoane fizice, operatori economici i autorit i publice ar trebui s  fie consolidat ”. 
3 Par. (6) din RGPD: „Evolu iile tehnologice rapide i globalizarea au generat noi provoc ri pentru protec ia 
datelor cu caracter personal. Amploarea colect rii i a schimbului de date cu caracter personal a crescut 



Capitolul I. Dispozi ii generale 21 

adoptarea unui Regulament European, care s  armonizeze legisla ia în domeniul 
protec iei datelor cu caracter personal în fiecare stat membru. Regulamentul este un 
act legislativ cu caracter obligatoriu i trebuie aplicat în integralitatea sa în toate statele 
membre. Regulamentul a intrat în vigoare în mai 2016 i a devenit aplicabil în toate 
statele membre în mai 2018. Cei doi ani au reprezentat o perioad  de „gra ie” 
acordat  organiza iilor pentru a se alinia la noile reglement ri.  

Spre deosebire de Directiv , Regulamentul (UE) nr. 679/2016 se aplic  direct în 
ordinea juridic  statele membre1 începând cu data de 25 mai 2018 i reprezint  o 
evolu ie în domeniul datelor cu caracter personal, având dou  misiuni importante: 
protec ia datelor cu caracter personal i facilitarea liberei circula ii a acestor date. 
Regulamentul este un set complex de norme i are o abordare adaptat  la secolul al 
XXI-lea i la evolu iile preconizate în tehnologie: internetul lucrurilor i inteligen a 

artificial .  

Prin Legea nr 190/2018, legiuitorul român a stabilit m surile de punere în aplicare a 
RGPD, aducând dispozi ii noi în anumite domenii pe care le-a considerat importante, 
dar insuficient reglementate.  

                                                            

în mod semnificativ. Tehnologia permite atât societ ilor private, cât i autorit ilor publice s  utilizeze 
date cu caracter personal la un nivel f r  precedent în cadrul activit ilor lor. Din ce în ce mai mult, 
persoanele fizice fac publice la nivel mondial informa ii cu caracter personal. Tehnologia a transformat 
deopotriv  economia i via a social  i ar trebui s  faciliteze în continuare libera circula ie a datelor cu 
caracter personal în cadrul Uniunii i transferul c tre ri ter e i organiza ii interna ionale, asigurând, 
totodat , un nivel ridicat de protec ie a datelor cu caracter personal”. 
1 A. Fuerea, Dreptul Uniunii Europene, Ed. Universul Juridic, Bucure ti, 2016, p. 46. 
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2. Dreptul la via a privat  i dreptul la protec ia datelor cu caracter 

personal 

Protec ia persoanelor fizice în ceea ce prive te prelucrarea datelor cu caracter personal 
este un drept fundamental. Art. 8 alin. (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene („Conven ia CEDO”)1 i art. 16 alin. (1) din Tratatul privind func ionarea 
Uniunii Europene2 („TFUE”) prev d dreptul oric rei persoane la protec ia datelor cu 
caracter personal care o privesc.  

Art. 8 alin. (1) din Conven ia CEDO prevede c : „Orice persoan  are dreptul la respec-

tarea vie ii sale private i de familie, a domiciliului s u i a coresponden ei sale”. 

În concep ia jurispruden ei CEDO, via a privat  înglobeaz  dou  aspecte: dreptul unei 
persoane de a tr i dup  cum dore te, la ad post de priviri indiscrete, i dreptul unei 
persoane de a- i dezvolta rela iile cu semenii s i, motiv pentru care se poate afirma c  
no iunea de via  privat  înglobeaz  dou  elemente principale: via a privat  personal  
i via a privat  social 3. 

O no iune mai pu in juridic , dar care exprim  cel mai bine dreptul la via  privat  este 
dreptul de a fi l sat în pace4. 

                                                            
1 Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene a fost publicat  în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
nr. C83/30.02.2010. 
2 Tratatul privind func ionarea Uniunii Europene (versiune consolidat ) a fost publicat în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene nr. C326/26.10.2012. 
3 A se vedea R. Chiri , Conven ia european  a drepturilor omului. Comentarii i explica ii, Ed. C.H. Beck, 
Bucure ti, 2008, p. 38-40. 
4 A.E. Burghelea, CEDO vs. Noul Cod Civil – înc lcarea dreptului la via a privat , Ed. Rosetti, Bucure ti, 
2013, p. 1. 


