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- Vă rugăm să descrieți motivele pentru care doriți să ocupați acest post și pentru care 

vă considerați persoana potrivită.

Sarcinile AEPD, ca garant al drepturilor fundamentale, sunt deosebit de importante pentru 

mine, întrucât se referă la valori care, în pofida faptului că trăim într-o lume în schimbare, 

continuă să fie relevante. Astfel, pentru a explica motivele pentru care candidez la postul de 

adjunct al AEPD, aș dori să fac referire la experiența mea. M-am născut într-o lume „analogă” 

și, din acest punct de vedere, nu fac parte din generația digitală. Lumea pe care am cunoscut-o 

când eram copil și apoi adolescent, era lumea din spatele Cortinei de Fier. Începutul erei 

informației și apariția internetului au coincis exact cu câștigarea libertății și democrației, la 

începutul anilor '90. A învăța cum se procesează informația de unul singur, fără cenzură și 

utilizând instrumente moderne, a fost o experiență în libertate și o lecție de competențe sociale 

pentru o generație de persoane, printre care și eu în timpul studiilor de drept, care abia intrase 

în vârsta adultă. În acea perioadă, valorile pe care UE se întemeiază - demnitate, libertate și 

drepturile omului, inclusiv libertatea de exprimare și dreptul la viață privată, pe de o parte, și 

piața liberă și libera circulație a persoanelor, bunurilor și serviciilor, pe de altă parte - ne-au 

ghidat gândirea și au reprezentat puncte importante de reper. Având în vedere riscurile actuale 

și problemele din ce în ce mai mari, atât la nivel mondial, cât și în interiorul UE, aceste valori 

îmbracă în prezent o semnificație specială. Ele ar trebui utilizate pentru a orienta activitățile 
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UE și ale instituțiilor sale, întrucât sunt esențiale pentru funcționarea instituțiilor precum 

AEPD, care activează de 10 ani pentru a garanta drepturile omului. Rolul acestui organism ar 

trebui să fie consilierea organismelor și instituțiilor UE, cooperarea, în special cu Parlamentul 

European, precum și asigurarea implementării. Pe lângă acestea, nu trebuie trecute cu vederea 

nici crearea unui consens între actori și o abordare pragmatică, adaptată fiecărui caz în parte.

Prin urmare, adjunctul AEPD trebuie să îmbine cunoașterea practică a tehnologiei cu 

abilitățile administrative și cu o abordare științifică a problemelor cu care ne confruntăm și a 

situațiilor cu care ne vom întâlni pe viitor. 

Consider că realizările și experiența mea mă fac un candidat ideal pentru a sluji Uniunea 

Europeană în ansamblu, și în special instituțiile europene. Cunoștințele mele academice, 

corelate cu experiență practică în afaceri, în domenii esențiale ale dreptului și în tehnologia 

informației, împreună cu o experiență neîntreruptă în aplicarea lor ca autoritate de protecție a 

datelor - atât la nivel național, cât și internațional - reprezintă, după părerea mea, a bază solidă 

pentru a face față provocărilor cu care ne confruntăm și pentru a găsi soluții adecvate. 

- Vă rugăm să vă prezentați ideile cu privire la sarcina de supraveghere a AEPD. Care 

este concepția dumneavoastră asupra rolului de supraveghere de către AEPD a 

activităților de procesare ale instituțiilor și organismelor UE și cum intenționați să faceți 

uz de competențele de intervenție ale AEPD pentru a asigura respectarea normelor? 

Rolul autorităților de protecție a datelor, inclusiv al AEPD, evoluează de la competențele 

tradiționale, legate de supraveghere și tratarea reclamațiilor, pentru a include și consilierea și 

sensibilizarea. Este acceptat pe scară largă faptul că autoritățile de protecție a datelor au rol de 

mediator, auditor, consultant, educator, consilier politic și de agent al aplicării legii1. Prin 

urmare, sarcina de supraveghere nu poate fi văzută în mod izolat față de alte roluri și separat 

de asigurarea respectării normelor. 

De asemenea, trebuie dezvoltat un model de supraveghere în care un rol important să fie 

atribuit responsabililor cu protecția datelor din instituții și organisme. Aceștia sunt 

responsabili de supravegherea procesării datelor la nivel intern, precum și de aplicarea 

procedurilor corespunzătoare. Ei cunosc cel mai bine modul exact în care fiecare instituție 

funcționează și sunt în măsură să implementeze măsuri adecvate, fiind totodată pe deplin 

                                               
1

C. Bennett, Ch. D. Raab, The Governance of Privacy: Policy Instruments in Global Perspective, Ashgate, 2003, 
p. 107-116. 
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conștienți că, în pofida garanției de independență, rămân angajați ai instituției în cauză. Însă 

din acest motiv, responsabilii cu protecția datelor pot activa pe deplin în cadrul instituției, 

utilizându-și înțelegerea asupra modurilor specifice în care aceasta funcționează. Consider că 

AEPD ar trebui să stabilească relații cu responsabilii cu protecția datelor și să-i sprijine, 

oferindu-le instrumente și consiliere și menținând un dialog constant. Necesitatea unei astfel 

de abordări a fost evidențiată de către părțile interesate în timpul consultărilor pentru 

pregătirea strategiei AEPD pentru 2013-2014. În practică, aspectul cel mai dificil este 

transpunerea principiilor stabilite în regulamente în proceduri și soluții specifice, însă acesta 

este esențial pentru protecția datelor cu caracter personal. 

Numai în cazul în care măsurile neobligatorii proactive se dovedesc a fi ineficiente sau 

insuficiente poate fi posibilă aplicarea unor măsuri obligatorii, competență care ar trebui să să 

figureze în continuare printre competențele AEPD, așa cum este cazul în temeiul legislației 

actuale. Aceste măsuri ar trebui, de asemenea, să contribuie la o mai bună sensibilizarea și, 

implicit, să conducă la o implementare eficace a normelor în materie de protecție a datelor. 

Este important ca AEPD, ca și alte autorități de protecție a datelor, să înțeleagă trăsăturile 

specifice ale tehnologiilor și proceselor de procesare a datelor în instituții. Un bun exemplu de 

satisfacere a acestor imperative este inițiativa recentă a AEPD legată de Rețeaua tehnică 

pentru protecția vieții private pe internet, care implică crearea unei comunități care să lucreze 

pentru dezvoltarea unor soluții eficace pentru protecția vieții private și promovarea respectării 

acesteia pe internet. 

- Ținând seama de viitorul rol pe care AEPD l-ar putea juca ca secretariat al 

Comitetului european pentru protecția datelor (CEPD), în cazul în care actualul pachet 

referitor la protecția datelor este adoptat sub acest aspect, vă rugăm să vă expuneți 

opinia asupra posibilei organizări a CEPD și a metodelor de lucru, precum și asupra 

modului în care s-ar putea modifica Regulamentul 45/2001 pentru a lua în considerare 

acest nou rol.

Cadrul legal al UE pentru protecția datelor, care urmează să fie modificat, este inextricabil 

legat de schimbările instituționale ale modelului de supraveghere, atât la nivel național, cât și 

la nivelul UE. Viitorul model trebuie să se bazeze pe experiența trecută, în special pe 

activitatea grupului de lucru „articolul 29” (GL29). Ca actual membru și vicepreședinte al 

GL29, consider că nu este o idee bună ca Comisia să aibă rolul de secretariat, cu tot respectul 

cuvenit pentru cunoștințele de specialitate ale reprezentanților acesteia. Propunerea de a 
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încredința acest rol AEPD se integrează perfect în noua arhitectură a autorităților 

independente de protecție a datelor la nivel european.

În același timp, trebuie să fim conștienți că viitoarea AEPD va fi implicată nu numai în 

activități de consiliere, ci și - ceea ce este și mai important, din perspectiva cetățenilor - în 

soluționarea litigiilor individuale. Aceasta înseamnă că comunitatea care se ocupă de protecția 

datelor va avea o responsabilitate foarte importantă, pe care trebuie să o asume public, în 

privința activităților sale. AEPD va trebui să se ocupe de funcționarea practică a CEPD, fiind 

astfel necesară trasarea unor angajamente specifice pentru implementarea procedurilor 

practice, precum și asigurarea unei infrastructuri TIC adecvate, pentru a face posibilă o 

cooperare eficace. Sunt conștient de faptul că AEPD va avea un rol dublu și că va fi necesară 

concilierea și echilibrarea celor două componente.

Consider că AEPD, ca secretariat, trebuie să ajute CEPD și să susțină activ activitățile 

acestuia. Personalul AEPD aduce o contribuție importantă la activitatea GL29 și sunt convins 

că AEPD, ca secretariat, va fi capabilă să aducă o valoare adăugată structurii GL29. Viitorul 

model de funcționare al AEPD ar trebui să obțină beneficii de pe urma bunelor practici de 

cooperare între autoritățile de protecție a datelor, pentru a asigura sinergia tuturor activităților 

din acest domeniu.

Noul rol al AEPD ca secretariat al CEPD va fi doar unul dintre elementele care fac parte din 

modificarea, necesară, a Regulamentului 45/2001, care va trebui adaptat de urgență la noul 

regulament global privind protecția datelor cu caracter personal. 


