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1. CONTEXT 
Economia datelor cuprinde generarea, colectarea, stocarea, prelucrarea, distribuirea, analiza, 

elaborarea, livrarea și exploatarea datelor cu ajutorul tehnologiilor digitale și măsoară efectele 
generale pe care piața datelor le are asupra economiei în ansamblu.   

Regulamentul general privind protecția datelor1prin mecanismul ghișeului unic2 prevede că o 
singură autoritate va supraveghea operațiunile de prelucrare transfrontalieră a datelor desfășurate 
de o societate în Uniune. Astfel, în situațiile în care sunt implicate mai multe autorități naționale 
de protecție a datelor, se va lua o singură decizie pentru a se asigura că la probleme comune se 
găsesc soluții comune. 

Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice3 ce reglementează 
confidențialitatea serviciilor de comunicații electronice în Uniune, urmează a fi revizuită sub 
forma unui regulament al cărui scop este asigurarea unui nivel ridicat de protecție, în 
conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor. 

În Comunicarea „Protecția vieții private într-o lume interconectată – Un cadru european 
privind protecția datelor pentru secolul 21”4 din 2012 și în Comunicarea „Către o economie de 
succes bazată pe date”5 din 2014, s-a subliniat nevoia de norme moderne și coerente pe întreg 
teritoriul UE pentru asigurarea liberei circulații a datelor. 

În Strategia privind piața unică digitală6 din 2015,  Comisia a analizat necesitatea combaterii 
restricțiilor asupra liberei circulații a datelor care nu au legătură cu protecția datelor cu caracter 

                                                           
1Regulamentul (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 95/56/CE (Regulamentul general privind protecția 
datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1). 
2Articolul 56 din Regulamentul general privind protecția datelor. 
3Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea 
datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra 
confidențialității și comunicațiilor electronice), (JO L 201, 31.7.2002, p. 37). 
4http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0009&from=EN 
5http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0442&from=EN 
6http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=RO 
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personal, dar și a combaterii restricțiilor nejustificate referitoare la locul de stocare sau de 
prelucrare a datelor. 

2. DESCRIEREA CONȚINUTULUI 
Obiectivele acestei comunicări sunt de a crea un cadru politic și juridic clar și adaptat pentru 

economia datelor, mărirea volumului de date disponibile și utilizate, promovarea unor modele 
noi de afaceri în sectorul datelor, îmbunătățirea condițiilor de acces la date și dezvoltarea unor 
instrumente de cercetare analitică a datelor în UE. 

Comunicarea abordează mai multe teme: libera circulație a datelor, accesul la datele generate 
de calculatoare și transferul acestora, răspunderea și siguranța în contextul tehnologiilor 
emergente și portabilitatea datelor fără caracter personal, interoperabilitatea și standardele. 

În ceea ce privește libera circulație a datelor, aceasta trebuie să fie permisă și protejată pentru 
a asigura cele patru libertăți fundamentale ale pieței unice a UE. De aceea trebuie eliminate 
barierele din calea liberei circulații a datelor în Uniune, cum ar fi cerințele nejustificate în 
materie de localizare a datelor, impuse de autoritățile publice. În acțiunile privind stocarea sau 
prelucrarea datelor, statele membre trebuie să țină cont de principiul liberei circulații a datelor în 
UE, astfel fiecare restricție referitoare la locul datelor să fie justificată, necesară și proporțională 
pentru atingerea unui obiectiv imperativ de interes general. 

Potrivit acestei comunicări, Comisia va începe dialoguri cu statele membre și alte părți 
interesate pe tema justificării și a proporționalității măsurilor referitoare la locul datelor, iar în 
funcție de rezultatele acestora și a noilor informații legate de efectele restricțiilor, va introduce 
acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor pentru înlăturarea măsurilor nejustificate sau 
disproporționale referitoare la locul datelor sau va adopta noi inițiative privind libera circulație a 
datelor. 

Datele generate de calculatoare pot fi date cu caracter personal sau date fără caracter 
personal. Prima categorie de date poate fi transformată în date fără caracter personal prin 
anonimizare deplină, însă până în acel moment se aplică normele privind datele cu caracter 
personal, în special Regulamentul general privind protecția datelor. Problema ridicată de 
Comisie este lipsa unui cadru privind accesul la date care nu pot fi considerate cu caracter 
personal. De aceea, Comisia va purta un dialog cu statele membre și celelalte părți interesate 
pentru introducerea unui astfel de cadru. Obiectivele ce trebuie îndeplinite sunt următoarele: 
îmbunătățirea accesului la datele anonime generate de calculatoare, facilitarea și stimularea 
partajării acestor date, protejarea investițiilor și a activelor, evitarea divulgării datelor 
confidențiale, reducerea la minimum a efectelor de client captiv. 

În ceea ce privește răspunderea în cazul tehnologiilor emergente, cum ar fi internetul 
obiectelor, sistemele autonome conectate, este analizată posibilitatea aplicării Directivei privind 
răspunderea pentru produse, unde este prevăzut principiul răspunderii obiective. Comisia se va 
consulta cu părțile interesate în privința acestei probleme și va propune noi abordări pentru 
viitor: abordarea bazată pe generarea riscului, abordarea bazată pe gestionarea riscului sau 
sisteme de asigurări obligatorii sau voluntare. 

Referitor la portabilitatea datelor, Regulamentul general privind protecția datelor prevede că 
persoanele fizice vor avea dreptul de a primi, într-un format uzual structurat și care poate fi citit 
automat, datele cu caracter personal furnizate către prestatorul de servicii și dreptul de a 
transmite aceste date către un alt furnizor. Însă, în prezent nu există reglementări asemănătoare  
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privind datele fără caracter personal. Portabilitatea este strâns legată de interoperabilitatea datelor 
care permite schimbul de date între mai multe servicii digitale, și trebuie să se sprijine pe 
standarde tehnice corespunzătoare. Comisia se va consulta cu părțile interesate și va propune 
următoarele abordări pentru viitor: elaborarea unor clauze contractuale recomandate pentru 
facilitarea trecerii de la un furnizor de servicii la altul, introducerea unor noi drepturi în domeniul 
portabilității datelor și experimentarea sectorială a standardelor. 

 
3. LEGISLAȚIA ROMÂNEASCĂ ÎN MATERIE 

• Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date 

• Legea nr. 102 din 3 mai 2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității 
Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

• Legea nr. 682 din 28 noiembrie 2001 privind ratificarea Convenției pentru protejarea 
persoanelor față 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 și 
protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice 

• Legea nr. 272 din 29 iunie 2006 pentru completarea art. 7 din Legea nr. 506/2004 privind 
prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor 
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 asupra confidențialității și comunicațiilor electronice http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0010&from=EN 

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

• Strategia privind piața unică digitalăhttp://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=RO 
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