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editorial 
 

 

GDPR – 2 ani de aplicare, prezent i viitor 

GDPR – 2 years of enforcement, presently and in the future  

dr. DORU DOROBAN U1 
 

Motto: „Reflecting on the past and future of the EU, we 
appreciate enormously the extraordinary value in these 
extraordinary times of three fundamental notions of the 
EU: Solidarity, Free Movement and Data Protection”. 

 
„Reflectând asupra trecutului i viitorului UE, apreciem 
enorm valoarea extraordinar , în aceste vremuri 
extraordinare, a celor trei no iuni fundamentale ale UE: 
solidaritatea, libera circula ie i protec ia datelor”. 

Wojciech Wiewiórowski,  

European Data Protection Supervisor 
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„Dac  

anul 2018 a fost marcat de adoptarea legisla iei na ionale aplicabile (Legea  

nr. 129/2018, Legea nr. 190/2018), inclusiv a deciziilor normative ale Autorit ii, putem 

afirma c , începând cu anul 2019, s-a dat efectivitate deplin  monitoriz rii implement rii 

corecte a noului Regulament i a reglement rilor na ionale aferente, la nivelul 

operatorilor din sectorul public i privat. Afluxul plângerilor i al solicit rilor de puncte de 

vedere primite în ace ti doi ani au constituit un important indicator pentru institu ia 

noastr  cu privire la existen a unei cre teri reale a nivelului de con tientizare a publicului 

larg referitor la drepturile de care beneficiaz , precum i a interesului semnificativ al 

operatorilor în respectarea noilor reguli europene”. 
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accountability privacy by design privacy by default data 

protection impact assessment
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studii i cercet ri 
 

Libertatea de exprimare i protec ia datelor cu caracter 
medical în timpul st rii de urgen  impuse de pandemia 

COVID-19 din anul 2020 

Freedom of expression and protection of medical data 

during the state of emergency imposed by the 2020 

COVID-19 outbreak  

NICOLAE PLOE TEANU1 

  Rezumat 

În perioada pandemiei, o serie de drepturi i libert i au fost restrânse i supuse 
unui test de eficien  datorit  necesit ii de a se combate transmiterea virusului i de 
a fi luate m suri adecvate pentru gestionarea în ansamblu a comunit ilor. Fiecare 
stat a avut propriul s u mod de abordare, care a variat la rândul s u în func ie de 
perioad , de circumstan ele na ionale i regionale i de modul de reac ie a popula iei 
la diferitele m suri. Printre drepturile cele mai încercate s-au num rat dreptul la 
liber  circula ie, dreptul la ocrotirea s n t ii, dreptul la via  privat  sau chiar 
libera exprimare. Studiul î i propune s  ofere perspective juridice asupra situa iei în 
care unele liste cu date cu caracter personal ale celor infecta i sau suspec i de 
infectare au fost divulgate în mod nelegal c tre public, dup  care au fost retransmise 
pe re ele de socializare sau chiar în mass media institu ionalizat . 

Cuvinte-cheie: Regulamentul General privind Protec ia Datelor; Covid-19; 
libertatea de exprimare; date cu caracter medical; divulgare. 

  Abstract 

During the pandemic crisis a number of rights and liberties have had restrained 
and in fact passed through an efficiency test because of necessity to prevent or 
combat the Covid-19, in an attempt to manage the community as a whole. Each state 
have its own manner in this fight, depending on the national and regional 
circumstances, the period and evolution of the pandemia or the diverse reactions of 
the people of a specific community. Among the most tried rights were the right to free 
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movement, the right to health care, the right to privacy or even free expression. The 
study aims to provide legal perspectives on the situation in which some lists of 
personal data of those infected or suspected of being infected were illegally disclosed 
to the public, after which they were relayed on social networks or even in the 
institutionalized media. 

Keywords: GDPR; Covid-19; freedom of expression; medical health data; data 
disclosure. 

1. Ipoteza/ipotezele supuse analizei 

Libertatea de exprimare

Câteva opinii juridice asupra ipotezei aflate în studiu

2. În aceast  situa ie de excep ie, întrebarea fireasc  este Dac  nu 
avem dreptul s  cunoa tem informa ii de genul celor de mai sus, iar 
dac  nu, atunci care sunt impedimentele? 

dreptul la informa ie
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orice informa ie de interes public

3.  Cât de mult, asemenea informa ii pot fi supuse unui secret 
profesional sau chiar inserate într-un mecanism de secretizare prin 
care controlul judiciar la cererea unui posibil justi iabil devine mult 
mai anevoios i mai ales mult mai lent?6 
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4.  O întrebare interesant  ar fi dac  în anumite circumstan e se 
poate deroga de la obliga ia de a p stra secretul profesional, 
atunci când ne referim la date personale cu caracter medical 

Prelucrarea de date medicale, exercitarea dreptului la 
liber  exprimare i protec ia acestor date. Studiu de caz
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are 

datoria de a exercita o grij  rezonabil  pentru a proteja victima previzibil  a 

acestui pericol

cu excep ia cazului în care devine necesar pentru a proteja bun starea 

individului sau a comunit ii

5.  O chestiune extrem de important  de cunoscut este aceea dac  
odat  „publice” anumite date chiar cu caracter medical, acestea 

angajeaz  vreo form  de r spundere, alta decât cea penal ? Iar 

dac  da, cum ar func iona un astfel de mecanism i dac  el 

func ioneaz  identic în toate cazurile? 

Subiectele Regulamentului General privind Protec ia Datelor în calei-
doscopul nuan elor de fericire

Supremacy of European Law and possible judicial 
remedies in regard to the issue of Romania’s Accession to the Schengen Area
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6.  Exist  totu i o „porti  legislativ ” atunci când avem în vederea 

dezv luirea datelor cu caracter medical de c tre mass media sau 

alte alternative? 

raportul dintre dreptul la 

protec ia datelor cu caracter personal i libertatea de exprimare

prelucrarea în 

scopuri jurnalistice

inter se

rationae materiae

jurnalismul

Legea nr. 190/2018


