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NOTĂ INTRODUCTIVĂ  
CU PRIVIRE LA PREZENTUL VOLUM 

 
Universitatea Petru Maior în parteneriat cu Asociaţia română de drept 

şi afaceri europene (ARDAE) a organizat, în cadrul manifestărilor dedicate 
celor 10 ani de la integrarea României în Uniunea Europeană, Conferinţa 
„Impactul protecţiei datelor personale asupra mediului de afaceri. Evaluări 
ale experienţelor româneşti”. Manifestarea, care s-a desfăşurat în perioda 
17-18 martie 2017 la Târgu-Mureş, a fost realizată împreună cu profesionişti 
din domeniul de referinţă prin implicarea cadrelor didactice şi a 
cercetătorilor şi a avut ca scop demonstrarea importanţei protecţiei datelor 
în mediul de afaceri aşa cum a rezultat din practica administrativă şi 
jurisprudenţa românească recentă. Prezentul volum conţine o parte din 
comunicări dar şi un articol neprezentat în conferinţă. Data la care au fost 
consultate ultima oară site-urile menţionate în cuprinsul articolelor este  
24 iunie 2017. 

 
Autorii îşi asumă întreaga responsabilitate pentru opiniile, citările şi 

autenticitatea materialelor prezentate, atât editura cât şi coordonatorii 
neavând nici o responsabilitate în acest sens. 

 
Noua reglementare europeană în materia protecţiei datelor cu caracter 

personal o reprezintă Regulamentul (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). Pregătirea aplicării 
acestuia necesită atât dezbateri la nivel academic, cât şi diseminarea 
regulilor sale, la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi la 
nivelul persoanelor fizice, astfel încât să se asigure eficienţa acestuia.  

 
Prin textele publicate în prezentul volum justificăm nu doar un interes 

conjunctural, raportat la o modificare legislativă europeană, dar şi aspecte 
practice ale interpretării şi aplicării dreptului. Volumul conţine atât studii cu 
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un orizont mai larg de cercetare, dar şi opinii juridice sau note la speţe; prin 
aceasta am încercat sa dăm relevanţă nu doar teoriei ci şi opiniei 
practicienilor. Speram ca acest volum să devină ghid în materia protecţiei 
datelor cu caracter personal în România. 

 
Coordonatorii 
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DE LA DIRECTIVĂ LA REGULAMENT  
ÎN REGLEMENTAREA PROTECŢIEI DATELOR CU 

CARACTER PERSONAL LA NIVELUL UNIUNII 
EUROPENE 

Irina ALEXE 
Constantin Mihai BANU 

Rezumat: 
La 27 aprilie 2016, legiuitorul Uniunii Europene a adoptat Regulamentul nr. 

2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 
caracter personal (denumit şi „Regulamentul general privind protecţia datelor”), care va 
abroga, cu începere din 25 mai 2018, Directiva 95/46 privind protecţia persoanelor fizice 
în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal. Neîndoielnic, prin noile 
dispoziţii introduse, regulamentul este susceptibil să inducă transformări semnificative în 
materia protecţiei datelor cu caracter personal. 

Contribuţia de faţă îşi propune tratarea câtorva aspecte de ordin juridic, pornind de 
la compararea cadrului instituit de aceste două acte legislative şi luând în considerare în 
permanenţă interpretări furnizate de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene unor dispoziţii 
ale Directivei 95/46: aspecte aferente domeniului de aplicare a noului regulament, 
chestiunea gradului de armonizare vizat de acesta, problematica efectului direct (inclusiv 
orizontal) în sistemul noului regulament, în contextul protecţiei drepturilor fundamentale. 

 
Cuvinte cheie: Directiva 95/46; Regulamentul (UE) 2016/679; grad de armonizare; 

efect direct; drepturi fundamentale. 
 

1.  De la directivă la regulament în materia protecţiei datelor cu 
caracter personal. Scurt istoric legislativ 

 
Până anul trecut, principala reglementare la nivelul dreptului secundar 

(derivat) al Uniunii Europene în materia protecţiei datelor personale a 
constituit-o Directiva 95/46/CE privind protecţia persoanelor fizice în ceea 
ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a 
acestor date1 (în continuare „Directiva 95/46” sau „directiva”). Această 
directivă urmăreşte protejarea dreptului fundamental la protecţia datelor cu 
caracter personal şi garantarea liberei circulaţii a respectivelor date între 
                                                           
1 Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date, JO L 281, 23.11.1995, p. 31, Ediţie specială, 
13/vol. 17, p. 10. 



15 

statele membre ale Uniunii Europene. Cadrul legislativ de referinţă a fost 
completat ulterior prin Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului privind 
protecţia datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul cooperării 
poliţieneşti şi judiciare în materie penală2, instrument legislativ adoptat în 
temeiul fostului pilon al doilea – „cooperarea poliţienească şi judiciară în 
materie penală” (sau „justiţie şi afaceri interne” – JAI). 

Notabil este faptul că această distincţie între general şi particular 
continuă să fie menţinută în prezent, consecinţă inevitabilă particularităţilor 
activităţilor desfăşurate în temeiul foştilor piloni – al doilea şi al treilea 
(„JAI” şi „PESC” – politica externă şi de securitate comună) ai Uniunii 
Europene3. 

Odată cu intrarea sa în vigoare, la 1 decembrie 2009, Tratatul de la 
Lisabona a operat două modificări fundamentale la nivelul dreptului primar 
al Uniunii Europene: pe de o parte, transformarea art. 286 din Tratatul de 
instituire a Comunităţii Europene (în continuare „CE”) – prin amendarea şi 
mutarea lui la începutul Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene, 
în titlul II „Dispoziţii de aplicare generală” – , într-o dispoziţie cu caracter 
orizontal în dreptul primar în materia protecţiei datelor cu caracter personal 
– art. 16 TFUE, iar pe de altă parte, conferirea pentru Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene (în continuare „carta”) unei valori juridice 
echivalente cu cea a tratatelor (potrivit art. 6 alin. (1) din Tratatul privind 
Uniunea Europeană – „TUE”), cartă care conţine dispoziţii cu relevanţă 
directă în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal. 

Aşadar, pe de o parte, art. 16 alin. (1) TFUE dispune că „[o]rice 
persoană are dreptul la protecţia datelor cu caracter personal care o privesc”; 
pe de altă parte, alin. (2) al aceluiaşi articol prevede că „Parlamentul 
European şi Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă 
ordinară, stabilesc normele privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile, 
organele, oficiile şi agenţiile Uniunii, precum şi de către statele membre în 
exercitarea activităţilor care fac parte din domeniul de aplicare a dreptului 
Uniunii, precum şi normele privind libera circulaţie a acestor date. 
Respectarea acestor norme face obiectul controlului unor autorităţi 
independente”. În sfârşit, par. 2 al art. 16 alin. (2) TFUE face referire la 
regimul juridic particular aplicabil protecţiei datelor cu caracter personal în 
domeniul politicii externe şi de securitate comună a Uniunii Europene, în 
sensul în care „[n]ormele adoptate în temeiul prezentului articol nu aduc 
                                                           
2 JO L 350, 30.12.2008, p. 60. 
3 A se vedea, pe larg, secţiunea 2, infra. 



16 

atingere normelor specifice prevăzute la articolul 39 [TUE]”. Prin urmare, 
art. 16 TFUE reprezintă un temei juridic pentru adoptarea normelor de ordin 
legislativ – de drept comun – în Uniune4. 

Pe de altă parte, art. 8 din cartă garantează dreptul la protecţia datelor 
cu caracter personal; alin. (1) dispune că „[o]rice persoană are dreptul la 
protecţia datelor cu caracter personal care o privesc”; potrivit alin. (2), 
„[a]semenea date trebuie tratate în mod corect, în scopurile precizate şi pe 
baza consimţământului persoanei interesate sau în temeiul unui alt motiv 
legitim prevăzut de lege. Orice persoană are dreptul de acces la datele 
colectate care o privesc, precum şi dreptul de a obţine rectificarea acestora”. 
În sfârşit, în sensul alin. (3), „[r]espectarea acestor norme se supune 
controlului unei autorităţi independente”. În strânsă legătură cu această 
dispoziţie se află şi art. 7 din cartă („Respectarea vieţii private şi de 
familie”), potrivit căruia „[o]rice persoană are dreptul la respectarea vieţii 
private şi de familie, a domiciliului şi a secretului comunicaţiilor”. 

Precum precizam anterior, la data intrării în vigoare a Tratatului de la 
Lisabona, dreptul la protecţia datelor cu caracter personal a devenit un drept 
fundamental, recunoscut ca atare. Această împrejurare are, precum vom 
vedea, consecinţe importante în ordinea juridică a Uniunii Europene5. 

În contextul Agendei digitale pentru Europa6 şi – mai general – al 
(fostei) strategii „Europa 2020”7, încă din anul 2010, Consiliul European a 
invitat Comisia Europeană8 să evalueze funcţionarea instrumentelor Uniunii 
Europene care vizează protecţia datelor şi, în funcţie de acea analiză, să 
prezinte noi iniţiative legislative sau fără caracter legislativ. 

În expunerea de motive care însoţea proiectul de rezoluţie legislativă 
în primă lectură a Parlamentului European, referitoare la propunerea de 
regulament, întocmit în anul 2013, raportorul Jan Philipp Albrecht din 
cadrul Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE)9 a 

                                                           
4 La origine, propunerea de regulament devenită Regulamentul 2016/679 (infra n. 11) avea 
un temei juridic compus – art. 16 alin. (2) şi art. 114 alin. (1) TFUE, la care s-a renunţat 
ulterior primei lecturi (în procedura legislativă), astfel că Regulamentul 2016/679 a reţinut 
ca temei juridic doar art. 16 TFUE. Pentru aspecte aferente temeiurilor juridice în dreptul 
primar al Uniunii, a se vedea secţiunea 2 infra, in fine.   
5 Cf., de exemplu, comunicarea – O Agendă digitală pentru Europa, COM(2010)245, 
9.5.2010; pentru detalii a se vedea secţiunea 4, infra. 
6 Ibidem. 
7 Europa 2020 – O strategie europeană pentru o creştere inteligentă, ecologică şi favorabilă 
incluziunii, COM(2010)2020, 3.3.2010; a se vedea şi http://ec.europa.eu/europe2020/ 
europe-2020-in-a-nutshell/index_ro.htm. 
8 Comunicarea „O abordare globală a protecţiei datelor cu caracter personal în Uniunea 
Europeană”, COM(2010)609, 4.11.2010. 
9 Raportul din 22 noiembrie 2013, A7-0402/2013, pp. 227-233. 
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sintetizat pertinent starea de lucruri în domeniu de la acel moment, în sensul 
în care, „[d]e la adoptarea Directivei 95/46/CE privind protecţia persoanelor 
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 
circulaţie a acestor date au avut loc multe schimbări în domeniul protecţiei 
datelor cu caracter personal, în special evoluţii tehnologice, o creştere a 
volumului de date colectate şi prelucrate, inclusiv pentru asigurarea 
respectării legii, pe fondul unui mozaic de norme privind protecţia datelor 
cu caracter personal şi în contextul globalizării pieţelor şi a cooperării. În 
plus, directiva nu a reuşit să realizeze o armonizare adecvată datorită unei 
puneri în aplicare diferite a dispoziţiilor sale în statele membre. În acest 
context, a devenit din ce în ce mai dificil pentru persoane („persoanele 
vizate”) să îşi exercite dreptul la protecţia datelor. În fine, această directivă a 
împiedicat dezvoltarea pieţei unice în contextul în care societăţile (care 
operează sau prelucrează datele, „operatori”) şi persoanele se confruntă cu 
diferenţe la nivelul cerinţelor privind protecţia datelor”. 

În plus, aceste succinte afirmaţii, referitoare la susţinutul eşec al 
armonizării adecvate, generate de disparităţi în punerea în aplicare a 
Directivei 95/46 în statele membre, cuprinse în expunerea de motive, sunt 
întărite, pe de o parte, atât de jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene în materie, la care ne vom referi în secţiunile următoare, în 
rapoarte de evaluare a legislaţiei Uniunii Europene10, în diferite avize sau 
documente elaborate pe parcursul procedurii legislative de adoptare a noului 
cadru general referitor la protecţia datelor la nivelul Uniunii Europene, dar 
şi de doctrina în materie. 

Astfel, la 25 ianuarie 2012, după analiza efectuată, având ca obiectiv 
reformarea protecţiei datelor cu caracter personal, în scopul stabilirii unui 
cadru coerent şi armonizat, care să garanteze un nivel mai ridicat de 
protecţie pentru activităţile care vizează datele personale, decât cel asigurat 
de directivă, şi după consultări cu părţile interesate, inclusiv cu autorităţi 
naţionale, Comisia Europeană a propus un pachet legislativ alcătuit dintr-un 

                                                           
10 De exemplu, sunt relevante anexele documentului de lucru al serviciilor Comisiei 
Europene privind evaluarea impactului propunerilor incluse în pachetul legislativ (infra, n. 
12 şi 13) – SEC(2012)72, 25.1.2012; evaluarea realizată de Rambøll Management (din 
Danemarca) – Economic Evaluation of the Data Protection Directive 95/46/EC, raport final 
din mai 2015, evaluarea efectuată la cererea Comisiei Europene (disponibil la 
http://ec.europa.eu); Douwe Korff, EC Study on implementation of Data protection 
directive. Comparative summary of national laws, septembrie 2002, (disponibil la 
http://194.242.234.211 – site-ul „Il Garante per la protezione dei dati personali” din Italia); 
Peter Hustinx, EU Data Protection Law: The Review of Directive 95/46/EC and the 
Proposed General Data Protection Regulation, iulie 2013 (disponibil la 
http://www.statewatch.org). 
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regulament general privind protecţia datelor11, care să înlocuiască Directiva 
95/46, şi o nouă directivă privind cooperarea în domeniul aplicării legii12, 
care să înlocuiască Decizia-cadru 2008/977/JAI13. Această reformare, care 
viza inclusiv înlocuirea directivei cu un regulament, aplicabil în mod direct, 
avea ca scop principal aplicarea unitară a dreptului Uniunii Europene în 
domeniu şi reducerea diferenţelor de reglementare şi de aplicare a regulilor 
privind protecţia datelor între statele membre. A fost reafirmată necesitatea 
instituirii unui regim juridic al protecţiei datelor menţionate armonizat în 
toate statele membre şi, deşi nu a existat un consens iniţial, s-a apreciat că 
regulamentul este tipul de act legislativ care să corespundă acestui scop. 
Dezbaterile şi procedura de adoptare au durat mai mult de patru ani. În anul 
2016, legiuitorul Uniunii a adoptat (în a doua lectură) Regulamentul 
2016/679 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/CE14 (în continuare „Regulamentul 2016/679”, 
„regulamentul” sau „regulamentul general”). Regulamentul a intrat în 
vigoare la data de 25 mai 2016 şi se va aplica începând cu 25 mai 2018. 
Simultan au fost adoptate şi Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor 
fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile 
competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale 
a infracţiunilor sau al executării pedepselor şi privind libera circulaţie a 
acestor date şi de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului15, 
respectiv Directiva (UE) 2016/681 a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind utilizarea datelor din registrul cu 
numele pasagerilor (PNR) pentru prevenirea, depistarea, investigarea şi 
urmărirea penală a infracţiunilor de terorism şi a infracţiunilor grave16. 

                                                           
11 Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia 
persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a 
acestor date (Regulament general privind protecţia datelor), COM(2012)11. 
12 Propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind protecţia 
persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile 
competente în scopul prevenirii, identificării, investigării sau urmăririi penale a 
infracţiunilor sau al executării pedepselor şi la libera circulaţie a acestor date, 
COM(2012)10. 
13 O menţiune importantă este cea referitoare caracterul transfrontalier al aplicării 
Deciziei-cadru 2008/977/JAI (potrivit art. 1), caracter la care s-a renunţat prin noua 
directivă. 
14 JO L 119, 4.5.2016, p. 1. 
15 JO L 119, 4.5.2016, p. 89. 
16 JO L 119, 4.5.2016, p. 132. 
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De ce este important noul regulament general? În primul rând pentru 
că, aşa cum am menţionat anterior, având aplicabilitate directă, răspunde 
unuia dintre obiectivele principale ale reformării cadrului legislativ al 
Uniunii Europene, şi anume modernizarea regulilor existente referitoare la 
protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, în acest caz fiind vorba 
despre dreptul persoanei fizice la protecţia datelor cu caracter personal şi 
garantarea prelucrării acelor date potrivit dreptului Uniunii, aplicat unitar în 
toate statele membre. 

Potrivit preambulului regulamentului, scopul său principal este 
adaptarea şi actualizarea principiilor şi obiectivelor stabilite anterior de 
Directiva 95/46, care rămân valabile, pentru a le pune în acord cu evoluţiile 
de ordin tehnologic. 

Noutăţile consacrate de regulament se referă, pe de o parte, la 
domeniul de aplicare, la uniformizarea regulilor, aplicabile direct în toate 
statele Uniunii, care să protejeze viaţa privată a persoanelor fizice, 
consolidând dreptul la protecţia datelor personale, garantat persoanelor 
fizice ale căror date sunt prelucrate, extinzând garanţiile pentru unele dintre 
drepturile existente, precum dreptul la informare, consacrând în mod expres 
drepturi noi, precum dreptul de a fi uitat sau dreptul la portabilitatea datelor, 
dar instituind şi o serie de garanţii pentru protejarea vieţii private în mediul 
online, mai ales în ceea ce priveşte protecţia minorilor. Sunt prevăzute 
reguli noi pentru operatorii de date, prin care se încearcă o mai mare 
responsabilizare a lor, una dintre cele mai importante fiind cea a obligaţiei 
de a numi un responsabil pentru protecţia datelor la nivelul fiecărui operator 
de date dintre cei care fac parte din categoriile prevăzute de regulament; 
celelalte categorii de operatori sunt vizate de o recomandarea de numire a 
unui atare responsabil. Nu sunt de neglijat nici rolul autorităţilor naţionale 
de supraveghere şi nici sancţiunile pentru nerespectarea dispoziţiilor 
referitoare la protecţia datelor cu caracter personal. Astfel, prin noile 
dispoziţii introduse, regulamentul aduce transformări semnificative în 
materia protecţiei datelor cu caracter personal, pe care le vom detalia în 
secţiunile următoare. 

În acest sens, pornind de la compararea cadrului instituit de aceste 
două acte legislative şi luând în considerare în permanenţă interpretări 
furnizate de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene unor dispoziţii ale 
Directivei 95/46, articolul îşi propune să trateze, în continuare, aspecte 
aferente domeniului de aplicare a noului regulament (secţiunea 2), 
chestiunea gradului de armonizare vizat de acesta (secţiunea 3), 
problematica efectului direct (inclusiv orizontal) în sistemul noului 
regulament şi statutul drepturilor fundamentale – cu relevanţă în materia 
datelor cu caracter personal (secţiunea 4). În secţiunea de încheiere vom 
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încerca o succintă sinteză, pentru a răspunde la câteva întrebări 
fundamentale în legătură cu noul regim al Uniunii în materia protecţiei 
datelor cu caracter personal. 

 
2. Aspecte aferente domeniului de aplicare a noului regulament 
 
În ceea ce priveşte domeniul de aplicare, regulamentul distinge între 

domeniul de aplicare material (art. 2) şi domeniul de aplicare teritorial (art. 
3) şi prevede inclusiv excepţiile de la aplicarea acestuia. 

În secţiunea de faţă vom aborda aspecte referitoare la domeniul său 
ratione materiae, precum şi la domeniul de aplicare teritorial şi vom analiza 
relaţia dintre regulament şi unele domenii, cum ar fi ordinea publică sau 
comunicaţiile electronice, dar şi chestiuni particulare ale aplicării unor 
directive adoptate potrivit unor temeiuri speciale. 

În ceea ce priveşte domeniul de aplicare material, alin. (1) al art. 2 
menţionează că regulamentul „se aplică prelucrării datelor cu caracter 
personal, efectuată total sau parţial prin mijloace automatizate, precum şi 
prelucrării prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter 
personal care fac parte dintr-un sistem de evidenţă a datelor sau care sunt 
destinate să facă parte dintr-un sistem de evidenţă a datelor”, iar alin. (2) 
menţionează cazurile de prelucrări ale datelor cu caracter personal în care 
regulamentul nu este aplicabil17. Textul trebuie corelat şi cu considerentul 
(16) din preambul, care stabileşte şi el excepţiile de la aplicare18. Aceste 
excepţii de la aplicare vizează activităţile ce exced dreptul Uniunii 
Europene, prelucrările de date cu caracter personal efectuate de statele 
membre, referitoare la securitatea naţională a acestora, sau cele efectuate de 

                                                           
17 Potrivit art. 2 alin. (2) „regulament[ul] nu se aplică prelucrării datelor cu caracter 
personal: a) în cadrul unei activităţi care nu intră sub incidenţa dreptului Uniunii; b) de 
către statele membre atunci când desfăşoară activităţi care intră sub incidenţa capitolului 2 
al titlului V din Tratatul UE; c) de către o persoană fizică în cadrul unei activităţi exclusiv 
personale sau domestice; d) de către autorităţile competente în scopul prevenirii, 
investigării, depistării sau urmăririi penale a infracţiunilor, sau al executării sancţiunilor 
penale, inclusiv al protejării împotriva ameninţărilor la adresa siguranţei publice şi al 
prevenirii acestora”. 
18 „Prezentul regulament nu se aplică chestiunilor de protecţie a drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale sau la libera circulaţie a datelor cu caracter personal referitoare la activităţi 
care nu intră în domeniul de aplicare al dreptului Uniunii, de exemplu activităţile privind 
securitatea naţională. Prezentul regulament nu se aplică prelucrării datelor cu caracter 
personal de către statele membre atunci când acestea desfăşoară activităţi legate de politica 
externă şi de securitatea comună a Uniunii”. 




