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1. Reforma protecției datelor – o reflecție profundă asupra recomandărilor 
Parlamentului - o agendă comună

Reforma regimului de protecție a datelor prezentată de Comisia Europeană în ianuarie 2012 
este binevenită, deoarece incorporează, în mare măsură, recomandările formulate de 
Parlament în Rezoluția sa din 6 iulie 2012 referitoare la o abordare globală a protecției datelor 
cu caracter personal în Uniunea Europeană1 în ceea ce privește cele patru aspecte principale 
ale acesteia: angajarea totală pentru o abordare globală (1a), consolidarea drepturilor 
persoanelor (1b), promovarea în continuare a dimensiunii pieței interne și asigurarea unei 
aplicări mai bune a normelor de protecție a datelor (1c) și, în sfârșit, consolidarea dimensiunii 
globale a protecției datelor (1d).

1a. Alegerea unui regulament drept cadru general al protecției datelor în UE, care să 
înlocuiască Directiva 95/46/CE, satisface cerința Parlamentului privind o „deplină 
armonizare, la cel mai înalt nivel, care să garanteze certitudinea juridică și un nivel uniform 
ridicat de protecție a persoanelor în orice situație”. În același timp, solicitarea insistentă de a 
introduce prelucrarea datelor personale de către instituțiile și organismele Uniunii Europene, 
care este reglementată de Regulamentul (CE) nr. 45/2001, în sfera de aplicare a noului cadru 
nu se reflectă în proiectul Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD).

Opțiunea politică a Comisiei, conform căreia cadrul legal de prelucrare în scopul prevenirii, 
identificării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor și al activităților judiciare 
conexe, s-a operat prin intermediul unei directive. Acoperirea prelucrării datelor privind 
punerea în execuție a legii în statele membre, o veche revendicare a Parlamentului, constituie 
un pas înainte salutar în domeniu, însă raportorii consideră că ambițiile la care țintește 
directiva ar fi trebuit să se ridice la un nivel superior, dat fiind caracterul sensibil al 
argumentului. Acest fapt este cu deosebire relevant având în vedere că Parlamentul a subliniat 
clar că „normele specifice sectorului nu ar trebui, în niciun caz, să scadă nivelul de protecție 
asigurat de legislația-cadru, ci ar trebui să definească în mod strict derogările excepționale, 
necesare, legitime și restrictive de la principiile generale privind protecția datelor”

1b. Raportorii consideră că textul actual cuprinde numeroase clarificări și ameliorări 
importante cu privire la principiile și drepturile persoanelor vizate. Este cazul prevederilor 
referitoare la consimțământ, în special la caracterul explicit al acestuia, la normele privind 
transparența, la reglementările detaliate referitoare la informarea persoanelor vizate, la dreptul 
la ștergerea și eliminarea datelor al persoanelor vizate, la portabilitatea datelor, precum și la 
cele privind datele sensibile și datele referitoare la copii. 

1c. Reforma reflectă, de asemenea, solicitările Parlamentului cu privire la responsabilii cu 
protecția datelor, evaluările impactului asupra vieții private, o notificare generală privind 
încălcarea securității datelor, statutul Grupului de lucru pentru protecția persoanelor în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și la unele pedepse severe și disuasive. 

1d. Prevederile referitoare la transferul internațional de date, în legătură cu care Parlamentul a 
solicitat depunerea unor eforturi urmărind raționalizarea și consolidarea, includ acum în mod 
explicit practici încetățenite, ca regulile corporatiste obligatorii sau clauzele contractuale 

                                               
1 P7_TA-PROV(2011)0323.
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standard, iar clarificarea privind procedura de evaluare a adecvării este salutară. Prevederile 
referitoare la transferul de date în contextul cooperării în domeniul punerii în execuție a 
legislației trebuie să fie privite, de asemenea, în cadrul mai larg al negocierilor în curs cu 
țările terțe, un exemplu constituindu-l Acordul-cadru UE-SUA privind protecția datelor, cu 
privire la care Parlamentul și-a exprimat, de asemenea, în mod repetat, opiniile. 

2. Principalele elemente ale reformei

Principalele elemente ale reformei sunt următoarele1: 

- protecția datelor ca drept fundamental, astfel cum este consfințită la articolul 8 din Cartă și 
la articolul 16 din TFUE și, în acest sens, ameliorarea posibilităților de care dispun 
persoanele pentru a-și controla datele personale (consimțământul liber acordat, în 
cunoștință de cauză și explicit, dreptul la rectificare, la ștergere și la eliminare, dreptul la 
informare și accesul la propriile date, portabilitatea datelor, dreptul de a formula obiecții); 

- menținerea principiului de acoperire a tuturor situațiilor și a tuturor categoriilor de 
sectoare (cu excepția siguranței naționale, a politicii externe și de securitate comune și 
exclusiv a activității personale nelucrative) cu un același sau cu un set similar de norme, 
prin care aceleași principii și mecanisme se aplică sectorului public și privat, cu restricții 
necesare și de amploare corespunzătoare pentru domeniul punerii în executare a 
legislației;

- adaptarea normelor de protecție a datelor la noile progrese tehnologice, într-o manieră 
neutră din punct de vedere tehnologic (de exemplu, confidențialitatea prin proiectare și 
confidențialitatea implicită);

- asigurarea unor mijloace concrete de salvgardare a dreptului fundamental la protecția 
datelor (limitarea scopului, responsabilitățile operatorului, notificarea și comunicarea 
încălcărilor în materia protecției datelor, autorități naționale puternice și independente de 
protecție a datelor, responsabili cu protecția datelor la nivelul tuturor autorităților publice, 
al societăților a căror mărime depășește un anumit plafon sau, în situații speciale, căi de 
atac administrative și judiciare eficace); 

- evitarea fragmentării și asigurarea securității juridice pentru cetățeni, întreprinderi (în ceea 
ce privește piața unică) și structurile publice, prin introducerea așa-numitului sistem al 
„ghișeului unic” (competența autorității de protecție a datelor aparținând sediului principal 
al operatorului sau procesatorului) și a „mecanismului pentru asigurarea coerenței”; 

- asigurarea armonizării principiilor fundamentale de protecție a datelor în ceea ce privește 
manipularea și schimbul de date între autoritățile polițienești și judiciare, în scopul 
prevenirii, investigării, identificării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării 
pedepselor penale (aspectele legate de protecția datelor constituind o parte esențială a 
legislației existente și propuse a UE în domeniu), punând astfel capăt și situației actuale, 

                                               
1 A se vedea, de asemenea, Comunicarea Comisiei privind „Protecția vieții private într-o lume interconectată -
Un cadru european privind protecția datelor pentru secolul 21”, COM (2012)0009.
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în care normele UE (Decizia-cadru 2008/977/JAI) se aplică numai în cazul în care există 
un element transfrontalier; 

- asigurarea unui sistem sigur și solid de transfer al datelor către țările terțe (fie printr-o 
decizie în materie de adecvare pentru o țară, teritoriu sau sector de prelucrare – pe baza, 
inter alia, unor drepturi efective la desdăunare administrativă și judiciară pentru 
persoanele vizate cu reședința în UE – sau a unor garanții specifice corespunzătoare, 
introduse în instrumente cu efecte juridice obligatorii) și promovarea sistemului UE în 
afară (inclusiv a acordurilor cu țări terțe).

3. Abordarea la pachet

Raportorii consideră că cele două propuneri de reformă oferă o oportunitate legislativă unică 
de a dezvolta două instrumente juridice pe deplin coerente, armonioase și de înalt nivel în 
materia protecției datelor, prin adoptarea unei proceduri cuprinzătoare, echilibrate, coordonate 
și paralele pentru ambele texte. Abordarea „la pachet” este consecventă cererilor 
Parlamentului, repetate de-a lungul anilor, referitoare la un cadru ambițios de protecție de 
datelor, care să elimine fragmentarea ți insecuritatea juridică. În mod specific, o astfel de 
abordare va

- garanta adoptarea unor abordări legislative coordonate, care vor îmbunătății substanța și 
consecvența ambelor dosare. În practică, fiecare raportor cu privire la pachet este, 
concomitent, raportorul din umbră cu privire la celălalt dosar. Coordonarea este asigurată 
prin intermediul unor reuniuni tehnice comune, dezbateri și audieri în comisie (a se vedea 
mai jos); în prezent, sunt în curs de elaborare calendare similare pentru cele două 
proceduri. 

- din perspectivă legislativă, realizarea celei mai eficiente și cuprinzătoare proceduri, 
deoarece reuniunile și dezbaterile sunt și vor continua să fie combinate, garantându-se 
eficiența în ceea ce privește timpul și utilizarea la minimum a resurselor, concomitent cu 
asigurarea ducerii la bun sfârșit a lucrărilor; 

- asigurarea aplicării aceluiași nivel de protecție a datelor concomitent și în toate domeniile 
de activitate ale UE, punându-se astfel capăt anomaliilor existente în perioada precedentă 
Tratatului de la Lisabona și asigurând un control optim al Curții de Justiție în toate 
domeniile.

4. Pași făcuți și calea de urmat

4a. Cu privire la reforma protecției datelor, au avut deja loc discuții cuprinzătoare cu 
raportorii din umbră, cu raportorii comisiei sesizate pentru aviz, cu Președinția Consiliului și 
cu Comisia. Discuțiile dintre acești actori vor continua, ei colaborând cu părți interesate cum 
sunt autoritățile pentru protecția datelor, autoritățile naționale, industria, organizațiile din 
sectorul drepturilor civile și organizațiile consumatorilor, pentru a asigura un sprijin larg 
pentru abordarea Parlamentului. Cu privire la regulament, Comisia LIBE a organizat cu 
părțile interesate un atelier, care a avut loc la 29 mai 2012; un eveniment similar va fi avut în 
vedere și pentru directivă. 
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Conform celor convenite de coordonatorii LIBE, Comisia LIBE își va organiza reuniunea 
interparlamentară anuală (IPCM), împreună cu parlamentele naționale, în domeniul spațiului 
de libertate, securitate și justiție, având ca obiect pachetul de reformare a protecției datelor, în 
perioada 9 – 10 octombrie 2012. Alte documente de lucru specifice referitoare la regulament 
și la directivă urmează să fie prezentate ulterior, în cursul acestui an. Se discută, de asemenea, 
despre o evaluare de impact din partea Parlamentului. 

În prezent, sunt este planificată prezentarea unor proiecte de raport până la finele anului 2012. 
Raportorii nutresc speranța de a fi pregătiți și de a iniția negocierile cu co-legiuitorul în cursul 
anului 2013.

4b. Printre domeniile în care raportorii și raportorii din umbră au constatat ca este nevoie de 
dezbateri și clarificări suplimentare se numără, fără însă ca enumerarea să fie exhaustivă:

- rolul jucat de Comisie prin intermediul actelor delegate și de punere în aplicare și în 
cadrul mecanismului pentru asigurarea coerenței;

- actuala excludere din reformă a normelor de protecție a datelor pentru instituțiile și 
agențiile UE;

- raportul dintre legislația generale a UE și legile naționale specifice;

- separarea exactă a rolurilor și responsabilităților autorităților de protecție a datelor în 
cazurile transfrontaliere;

- clarificări cu privire la stabilirea profilurilor, inclusiv un element uman și un drept la 
informare cu privire la logica implicată în prelucrarea datelor, conform cerințelor 
Parlamentului;

- noțiunile de „interes legitim”, „interes public” și „siguranță publică”;

- interconexiunile dintre cele două instrumente legislative, în special în cazurile de acces la 
date personale deținute de entități private, în vederea punerii în executare a legii;

- cererile sau ordinele de acces la date personale stocate în Uniune de autorități publice din 
țări terțe, în special în cazurile în care operatorul de date dispune acolo de un sediu;

- stimulente mai mari pentru protejarea prin proiectare și implicită a datelor.


