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1. CONTEXT 
Protecția datelor reprezintă un element-cheie al dreptului Uniunii Europene, fiind prevăzută 

atât în articolul 8 din Carta drepturilor fundamentale a UE, cât și în articolul 16 din TFUE.  

Sediul secundar materiei a fost pentru o perioadă lungă de timp Directiva privind protecția 
datelor din 19951, însă din anul 2012, Comisia a declanșat un proces de reformă a legislației în 
materie. Astfel, în 2016, au fost adoptate Regulamentul general privind protecția datelor2 
(RGDP) care se va aplica din 25 mai 2018 și Directiva privind poliția3 care trebuie să fie 
transpusă de către statele membre până la 6 mai 2018. 

Comisia a anunțat în programul său de lucru pentru anul 20174 că va examina noi decizii 
privind caracterul adecvat al nivelului de protecție a schimburilor de date cu caracter personal cu 
țările terțe, se va asigura că un nivel ridicat de protecție a datelor cu caracter personal se aplică și 
de către instituțiile, organele, agențiile și oficiile europene și va prezenta o revizuire REFIT a 
Directivei asupra confidențialității electronice. 

2. DESCRIEREA CONȚINUTULUI 
Această comunicare stabilește strategia Comisiei pentru deciziile privind caracterul adecvat 

al nivelului de protecție, dar și instrumente alternative pentru transferurile de date și instrumente 
internaționale de protecție a datelor. 
                                                           
1Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor 
date, JO L 281, 23.11.1995.  
2Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția 
datelor), JO L 119, 4.5.2016, p. 1-88. 
3Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în 
scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor 
și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului, JO L 
119, 4.5.2016, p. 89-131. 
4Programul de lucru al Comisiei pentru 2017, Construirea unei Europe care le oferă cetățenilor săi 
protecție, îi ajută să își afirme drepturile și îi apără, COM(2016) 710 final, 25.10.2016, p. 12 și anexa 1. 
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Reforma legislației UE privind protecția datelor asigură un nivel ridicat de protecție, 
armonizând și simplificând cadrul juridic. Spre exemplu, RGDP introduce mecanismul 
„ghișeului unic”, adică va exista o singură autoritate pentru protecția datelor responsabilă pentru 
supravegherea operațiunilor transfrontaliere de prelucrare a datelor efectuate de o întreprindere 
din UE.  Avantajul acestui mecanism este acela că în situațiile transfrontaliere în care sunt 
implicate mai multe autorități naționale, este dată o singură decizie, astfel problemele comune 
primesc soluții comune.  

Legislația UE privind protecția datelor a prevăzut mai multe mecanisme care permit 
transferurile internaționale de date. Scopul acestora este de a transfera odată cu datele și protecția 
asociată lor.  

O modalitate de a transfera date cu caracter personal în străinătate este pe baza unei decizii 
privind caracterul adecvat al nivelului de protecție adoptate de către Comisie. Această decizie 
stabilește că statul terț asigură un nivel de protecție a datelor „esențial echivalent”5 cu cel din 
Uniune, iar exportatorul de date nu mai trebuie să ofere garanții suplimentare sau să obțină 
autorizație. Aceste decizii pot stabili un caracter adecvat parțial6 atunci când vizează doar un 
anumit teritoriu al unei țări terțe sau un anumit sector sau o industrie dintr-o țară terță (spre 
exemplu, deciziile privind Canada și Statele Unite ale Americii). 

Criteriile luate în considerare de Comisie pentru a stabili caracterul adecvat sunt: 

• amploarea relațiilor comerciale (actuale sau potențiale) ale UE cu o anumită țară terță, 
inclusiv existența unui acord de liber schimb sau a unor negocieri aflate în desfășurare; 

• amploarea fluxurilor de date cu caracter personal din UE, reflectând legături geografice 
și/sau culturale; 

• rolul de pionierat pe care țara terță respectivă îl joacă în domeniul protecției vieții private 
și a datelor care ar putea servi drept model pentru alte țări din regiunea în care se află aceasta; 

• relațiile politice globale cu țara terță în cauză, în special în ceea ce privește promovarea 
valorilor comune și obiectivelor comune la nivel internațional. 

Reforma legislației privind protecția datelor a prevăzut și instrumente alternative de transfer, 
spre exemplu, clauzele contractuale standard (CSS) care stabilesc obligații în materie de 
protecția datelor între exportatorul UE și importatorul din țară terță și regulile corporatiste 
obligatorii7 (BCR) care sunt norme interne adoptate de un grup multinațional de întreprinderi 
pentru efectuarea de transferuri de date din cadrul aceluiași grup corporativ către entități situate 
în țări care nu asigură un nivel de protecție adecvat. De asemenea, alte instrumente care vor 
putea fi folosite sunt codurile de conduită și mecanismele de certificare aprobate. 

RGDP împuternicește Comisia să dezvolte mecanisme de cooperare internațională pentru a 
facilita aplicarea normelor privind protecția datelor, inclusiv prin acorduri de asistență 
reciprocă8. 

În cadrul acestei strategii, Comisia își propune următoarele: 

                                                           
5Considerentul 104 din RGDP și considerentul 67 din Directiva privind poliția. 
6Articolul 45 alin (1) din RGDP și articolul 36 alin (1) din Directiva privind poliția. 
7Articolul 47 din RGDP. 
8Articolul 50 din RGDP. 
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• să acorde prioritate discuțiilor cu privire la eventualele decizii privind caracterul adecvat 
al nivelului de protecție cu parteneri comerciali din Asia de Est și de Sud-Est, dar și cu țări din 
America Latină sau din vecinătatea Europei; 

• să monitorizeze funcționarea deciziilor existente privind caracterul adecvat al nivelului de 
protecție; 

• să colaboreze și să acorde asistență țărilor interesate să adopte legi solide privind 
protecția datelor și să sprijine convergența acestora cu principiile UE privind protecția datelor; 

• să colaboreze cu părțile interesate pentru a elabora mecanisme alternative pentru 
transferul de date cu caracter personal; 

• să promoveze adoptarea textului modernizat al Convenției 1089 a Consiliului Europei 
pentru ca UE să devină parte la aceasta și să încurajeze aderarea țărilor terțe; 

• să utilizeze forurile multilaterale precum Organizația Națiunilor Unite, G20 și APEC 
pentru a încuraja o cultură globală a respectului pentru drepturile în materie de protecție a 
datelor.  

• să dezvolte mecanisme de cooperare internațională cu parteneri internaționali cheie 
pentru a facilita aplicarea eficace a legislației privind protecția datelor. 

În domeniul aplicării legii, Directiva privind poliția reglementează schimburile de date dintre 
autoritățile de aplicare a legii din UE și cele din afara UE, dar și transferurile de la autoritățile de 
aplicare a legii către alte entități. Această directivă prevede adoptarea unor constatări privind 
caracterul adecvat, dar și posibilitatea, sub rezerva unor garanții și circumstanțe specifice, ca 
autoritățile de aplicare a legii din UE să solicite informații direct de la o societatea privată dintr-o 
țară terță și să transmită informații cu caracter personal în acea solicitare10. De asemenea, RGDP 
prevede posibilitatea ca o entitate privată din UE să transmită în anumite condiții date cu caracter 
personal autorităților de aplicare a legii din țări terțe11. 

În acest domeniu, Comisia își propune: 

• să promoveze posibilitatea adoptării unor decizii privind caracterul adecvat al nivelului 
de protecție în conformitate cu Directiva privind poliția cu țările terțe eligibile; 

• să promoveze negocierea de acorduri în domeniul aplicării legii cu parteneri 
internaționale conform modelului acordului încheiat cu Statele Unite ale Americii12; 

• să faciliteze schimbul transfrontalier de probe electronice în conformitate cu normele 
privind protecția datelor. 

 

 

                                                           
9Convenția Consiliului Europei din 28 ianuarie 1981 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea 
automată a datelor cu caracter personal (ETS nr. 180). În 2001 s-a semnat Protocolul adițional la 
Convenția privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea automată a datelor cu 
caracter personal cu privire la autoritățile de control și fluxul transfrontalier al datelor (ETS nr. 181). 
Această Convenție este adresată țărilor care nu sunt membre Consiliului Europei și este singurul 
instrument multilateral obligatoriu din punct de vedere juridic în materia protecției datelor. 
10Articolul 39 și considerentul 73 din Directiva privind poliția. 
11Articolul 48 și considerentul 115 din RGDP. 
12 http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/dp-umbrella-agreement_en.pdf 
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3. LEGISLAȚIA ROMÂNEASCĂ ÎN MATERIE 

• Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date 

•  Legea nr. 102 din 3 mai 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

•  Legea nr. 682 din 28 noiembrie 2001 privind ratificarea Convenţiei pentru protejarea 
persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la 
Strasbourg la 28 ianuarie 1981 

• Legea nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice 

• Legea nr. 272 din 29 iunie 2006 pentru completarea art. 7 din Legea nr. 506/2004 privind 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor 
electronice. 

 
4. LINK-URI UTILE 
• Comunicat de presă al Comisiei Europene: Comisia propune norme de protecție la un 

nivel ridicat a vieții private pentru toate comunicațiile electronice și norme actualizate de 
protecție a datelor pentru instituțiile UE http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-16_ro.htm  

• Programul de lucru al Comisiei pentru 2017 http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0710&from=en 

• Regulamentul general privind protecția datelor http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=ro 

• Directiva privind poliția http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L0680&from=EN 

• Protecția datelor personale - Comisia Europeană http://ec.europa.eu/justice/data-
protection/index_en.htm 

 
 
 
 
 
 

Ioniță Andreea 
03.04.2017 
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