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Abstract 
 
The new Regulation no. 679/2016 regarding the processing of the personal character data and 

the free movement of such data shall apply starting with May 2018, substituting the old Directive 
1995/46. The arduous and lengthy debates that preceded the current form of the Regulation ended 
with keeping some provisions from the Directive, improving others and introducing some novel 
elements. By way of example, the phrase "personal character data" has been enriched, so as to include 
the genetic, the biometric information and the information generated in the digital environment 
(which identifies the person or which has the ability to make it identifiable). The new rights of the 
persons concerned are the right to data portability and the right to limit data processing. Le droit à 
l'oubli was expressly enshrined (Directive 1995/46 only evokes it), and the set of obligations of those 
responsible was consolidated. 

 
Keywords: personal character data, reform, Regulation no. 679/2016, Directive 1995/46, 

tradition, novelty elements, terminology, the rights of the persons concerned, the obligations of the 
responsible ones 

 
 
O reformă necesară a marcat anul 2016, iar materia datelor cu caracter personal 

a beneficiat de finalizarea dezbaterilor de peste patru ani, pe marginea unor acte 
normative aflate în atenţia comisiilor de specialitate şi a societăţii civile. „La 
pachet”, Regulamentul nr. 679 şi Directiva nr. 680 au ca obiect operaţiunile de 
prelucrare a datelor personale şi reflectă procesul de revizuire (a Directivei 
1995/46), de adaptare (la noile realităţi generate de utilizarea masivă a noilor 
tehnologii) şi de armonizare (a numeroaselor propuneri formulate). Cele apro-
ximativ 3999 de amendamente la proiectul Regulamentului1 demonstrează inte-

                                                 
1 http://www.usine-digitale.fr/article/reglement-europeen-sur-la-protection-des-donnees-personnelles-

un-texte-unique-mais-non-isole.N389562 (pagină accesată la 30 ianuarie 2017). 
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resul pentru materia datelor personale, intenţia reală de reformare şi, mai ales, 
impactul prelucrării datelor asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
persoanelor fizice. 

Formula regulamentului este inspirată pentru reglementarea regimului de 
protecţie a persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
libera circulaţie a acestor date. Directiva 1995/46 a prezentat dezavantajul (inerent 
directivelor, în general) aplicării neuniforme a dispoziţiilor sale în legislaţiile 
naţionale) 2 . Regulamentul îndeplineşte misiunea de armonizare normativă şi 
beneficiază de aplicarea imediată, directă şi prioritară în dreptul statelor europene. 
Nu numai Directiva 1995/46 a suferit de acest neajuns. Un alt exemplu este 
Directiva 2006/24, ale cărei legi de transpunere au fost semnificativ diferite3. În 
plus, problemele originare ale Directivei privind retenţia datelor de trafic au 
condus la invalidarea acesteia de către legiuitorul european în anul 2014. 

Necesitatea legiferării pe calea regulamentului este larg motivată şi are ca prim 
fundament asigurarea unui nivel consecvent, ridicat şi uniform de protecţie a 
drepturilor şi libertăţilor în spaţiul Uniunii. Înlăturarea obstacolelor din calea 
circulaţiei datelor are ca formulă optimă regulamentul. În timp ce reglementarea-
cadru va înlocui aplicarea Directivei 1995/46 începând cu mai 2018, prelucrarea 
datelor pe segmentul prevenirii infracţiunilor, urmăririi penale şi executării 
sancţiunilor penale este cuprinsă în noua Directivă 680/2016, în vigoare din mai 
20164. Aceasta din urmă înlocuieşte Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului şi se 
preocupă de aspectele specifice dreptului penal şi dreptului procesual-penal. În ce 
măsură realitatea cotidiană a prelucrării datelor personale va concilia cele două 
reglementări – pe cale de regulament şi pe cale de directivă – aceasta este o 
chestiune ce va fi dezlegată de viitorul aplicării acestora. 

Interesează, în acest context al analizei, doar cadrul regulamentar, care, faţă în 
faţă cu Directiva 1995/46, relevă progrese incontestabile, dar şi aspecte pe care 
practica viitoare a prelucrării datelor personale ar putea să le califice ca imper-
fecţiuni. Subliniem, în cele ce urmează, câteva dintre elementele semnificative de 
apropiere, respectiv de diferenţiere, care se impun de la prima lectură a noului act 
                                                 

2 Împrejurarea că Directiva a fost aplicată fragmentat este menţionată în considerentele noului 
Regulament. 

3 Directiva 2006/24/CE din 15 martie 2006 privind păstrarea datelor generate sau prelucrate în 
legătură cu furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice accesibile publicului sau de reţele de 
comunicaţii publice şi de modificare a Directivei 2002/58/CE a fost publicată în JO L105/54 din 13 
aprilie 2006. Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a stabilit că Directiva este invalidă, întrucât 
contravine dreptului la viaţă privată şi dreptului la protecţia datelor cu caracter personal, consacrate 
prin prevederile art. 7 şi art. 8 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (Digital Rights 
Ireland Ltd, 8 aprilie 2014). 

4 Directiva 2016/680 are ca obiect 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 
(a fost publicată în JO L119/89 din 4 mai 2016).  
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normativ. Detaliile şi, mai ales, explicaţiile complexe pe textele legale, aparţin unor 
analize distincte. 

Dacă ar fi să privim, într-un survol, structura celor două acte normative (noul 
Regulament şi vechea Directivă), observaţia imediată are în vedere întinderea 
deosebită a Regulamentului nr. 679/2016. O compoziţie de aproape 100 de pagini 
particularizează 173 de considerente şi 99 de articole, cu explicaţii vaste de 
vocabular, cu dezvoltări în arsenalul drepturilor şi obligaţiilor persoanelor vizate/ 
responsabililor, precum şi în aria competenţelor autorităţilor de profil. 

Regulamentul debutează cu consacrarea dreptului la protecţia datelor cu 
caracter personal ca drept fundamental (considerentul 1). Beneficiarele protecţiei 
sunt persoanele fizice, pentru care Regulamentul creează spaţiul de libertate, 
securitate şi justiţie necesar în raport cu activităţile de prelucrare a datelor perso-
nale şi cu libera circulaţie a acestor date. Directiva 1995/46 a vizat armonizarea 
nivelului de protecţie a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor 
fizice, fără să discute însă în termenii unui drept fundamental la protecţia datelor 
cu caracter personal. Pasul înfăptuit de Regulament este semnificativ şi tranşează 
dezbaterile doctrinei cu privire la (eventuala) existenţă a unui drept subiectiv la 
protecţia datelor personale5. 

Terminologia utilizată de Regulament necesită precizări. Principalele noţiuni 
dobândesc un plus cantitativ şi calitativ în cuprinsul acestuia, grefându-se pe 
terminologia consacrată în Directiva 1995/46. Completările, respectiv adaptările 
conţinutului noţiunilor includ aspecte validate în aplicarea Directivei şi înlătură 
anumite dificultăţi de interpretare, anterioare Regulamentului. Un exemplu este 
calificarea legală a noţiunii-cheie „date cu caracter personal”6, care, în enumerarea 
art. 4 pct. 1 din Regulament, abordează identificatorii online, datele genetice şi 
datele de localizare. Toate aceste explicitări erau necesare, întrucât cei peste 20 de 
ani de aplicare a vechii Directive au născut interogaţii, pe fondul expansiunii unor 
mijloace de comunicare ce nu erau palpabile la momentul adoptării acesteia7. 
Doctrina de specialitate vorbeşte despre vocaţia Directivei din 1995 de a se aplica 
internetului şi extrage din textele Directivei acele prevederi care conţin aluzii la 
aplicarea în mediul virtual (spre exemplu, art. 17), care stabileşte că responsabilul 
prelucrării implementează măsurile adecvate protejării datelor, mai ales atunci 
când prelucrarea presupune transmiterea acestora într-o reţea. Caracterul transna-
                                                 

5 A se vedea O. Ungureanu, C. Munteanu, Dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, un drept 
autonom?, în Revista Română de Drept Privat nr. 1/2014, p. 166-179. 

6 Noţiunea de „date cu caracter personal” include orice informaţie referitoare la o persoană fizică 
identificată sau identificabilă. Codul civil român prevede că „Orice prelucrare a datelor cu caracter 
personal, prin mijloace automate sau neautomate, se poate face numai în cazurile şi condiţiile 
prevăzute de legea specială”. A se vedea comentariul art. 77, în F.-A. Baias, E. Chelaru, 
R. Constantinovici, I. Macovei, Noul Cod civil. Comentariu pe articole, vol. I, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 
2012, p. 88. 

7 A se vedea, J.A. Cannataci, Lex personalitatis: personality, law and technology in the 21st century, în 
Acta Universitatis Lucian Blaga, Seria Iurisprudentia, nr. 1/2008, p. 215-220. 



Tradiţie şi inovaţie în materia protecţiei datelor cu caracter personal 77 

ţional al internetului explică faptul că Directiva a avut ca obiect şi transferurile 
internaţionale de date personale8.  

Regulamentul aduce certitudinea că dispoziţiile sale sunt incidente acelor 
elemente din mediul virtual ce identifică persoana fizică sau care au aptitudinea 
de a o face identificabilă. Nu mai este niciun dubiu că adresa email, cores-
pondenţa electronică, protocoalele internet (protocoalele IP9), martorii conexiunilor 
internet (cookies), prelucrările efectuate de motoarele de căutare după numele 
persoanelor, sunt supuse prevederilor Regulamentului.  

Datele genetice nu au fost menţionate în Directiva 1995/46 şi nici în Legea  
nr. 677/200110, care a transpus prevederile acesteia. Totuşi, genomul uman conţine 
informaţii referitoare la caracteristicile speciei umane şi la identitatea fiecărui 
individ, astfel că datele pe care le oferă trebuie calificate ca date cu caracter 
personal. Regulamentul nr. 679/2016 este cel care le defineşte ca fiind „datele cu 
caracter personal referitoare la caracteristicile genetice moştenite sau dobândite ale 
unei persoane fizice, care oferă informaţii unice privind fiziologia sau sănătatea 
persoanei respective şi care rezultă în special în urma unei analize a unei mostre de 
material biologic recoltate de la persoana în cauză” (art. 4 pct. 13).  

Datele de localizare sunt la ordinea zilei, în condiţiile în care tehnologiile de 
comunicare la distanţă permit identificarea coordonatelor spaţiale sub care 
acţionează individul. Toate informaţiile care privesc localizarea persoanei fizice îşi 
găsesc protecţia în legislaţia datelor personale. Nici datele biometrice nu au fost 
precizate în vechea reglementare, dar se bucură de o definiţie clară (art. 4 pct. 14 
din Regulament), incluzând date cu caracter personal ce rezultă în urma unor 
tehnici de prelucrare specifice referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice sau 
comportamentale ale unei persoane fizice care permit sau confirmă identificarea 
unică a respectivei persoane, cum ar fi imaginile faciale sau datele dactiloscopice. 

Tot la categoria precizărilor terminologice, „consimţământul” (persoanei 
vizate) are o definiţie calitativ superioară faţă de cea din Directiva 1995/46. 
Manifestarea de voinţă trebuie să fie liberă, specifică, informată şi lipsită de 
ambiguitate11. Menţiunea că acceptarea din partea persoanei vizate are loc prin 

                                                 
8 A. Lepage, Libertés et droit fondamentaux à l’épreuve de l’internet, Litec, Paris, 2002, p. 30. 
9 Curtea Europeană de Justiţie a decis, în cauza Breyer c/a Bundesrepublik Deutschland (2016), că o 

adresă de protocol internet dinamică, înregistrată de un furnizor de servicii de comunicaţii electronice 
cu ocazia consultării de către o persoană a unui site internet pe care acest furnizor îl pune la dispoziţia 
publicului, constituie, pentru furnizorul respectiv, o dată cu caracter personal, în cazul în care acesta 
dispune de mijloace legale care îi permit să identifice persoana vizată cu ajutorul informaţiilor 
suplimentare de care dispune furnizorul de acces la internet al acestei persoane 
(http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=184668&pageIndex=0&doclang
=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1025819, pagină consultată la data de 20 ianuarie 2017). 

10 Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date a fost publicată în M.Of. nr. 790/12 decembrie 2001. 

11 Calificarea doctrinară a consimţământului este aceea de manifestare de voinţă a subiectului de 
drept „de a fi legat prin actul juridic la care consimte (o manifestare unilaterală de voinţă). Altfel spus, 
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declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc este utilă pentru a înlătura prezumţia 
de consimţământ. În absenţa declaraţiei sau a conduitei pozitive, clare, neechivoce, 
voinţa subiectului vizat nu se prezumă. Aceasta este, de altfel, soluţia optimă 
pentru realizarea obiectivelor propuse de Regulament. Unul dintre aceste obiective 
corespunde progreselor tehnologice şi constă în crearea climatului de încredere 
care va permite economiei digitale să se dezvolte pe piaţa internă (marché unique du 
numérique)12. Consimţământul minorilor este un aspect inedit, întrucât Directiva 
1995/46 nu a particularizat problema consimţământului în raport de vârsta 
persoanei vizate. Pentru ipoteza în care prelucrarea datelor personale necesită 
consimţământul, persoana minoră vizată trebuie să aibă vârsta de 16 ani împliniţi, 
altfel operaţiunile nu se desfăşoară în mod legal. Pentru minorul care nu a împlinit 
16 ani, respectiva prelucrare este legală numai dacă şi în măsura în care 
consimţământul respectiv este acordat (în lipsa capacităţii de exerciţiu a minorului) 
sau autorizat de titularul răspunderii părinteşti asupra copilului (în cazul mino-
rului cu capacitate restrânsă de exerciţiu)13.  

Apoi, repartiţia topografică a explicaţiilor noţionale trebuie căutată atât în 
partea legislativă, cât şi în expunerea de motive a Regulamentului. Cu menţiunea 
că nu au forţă juridică, unele considerente conţin definiţii care nu se regăsesc în 
articolele 1-99 ori completează anumite definiţii ale termenilor (de exemplu, 
definiţiile datelor genetice – considerentul 34, datelor referitoare la sănătate – 
considerentul 35, stabilimentului principal – considerentul 36). 

Din perspectiva cetăţenilor, persoane vizate de prelucrări – garantarea exer-
citării unui număr de drepturi este indispensabilă. Regulamentul menţine şi 
îmbogăţeşte conţinutul unora dintre drepturile consacrate în Directivă şi intro-
duce drepturi noi, adaptate protecţiei eficiente a vieţii private. Dreptul la infor-
mare (inclusiv pe cale de notificare), dreptul de opoziţie şi dreptul de rectificare, 
fără întârzieri nejustificate, au ca sursă prevederile Directivei. 

Noutăţile „absolute” în materia drepturilor sunt dreptul la portabilitatea 
datelor şi dreptul la limitarea (restrângerea) prelucrării, în condiţii strict deter-
minate. De asemenea, dreptul la ştergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”, a fost 
consacrat ca atare prin Regulament (art. 17). În Directiva 1995/46, această prero-
gativă a fost doar evocată în contextul dreptului de acces al celui vizat. Se prevedea 
că statele membre garantează persoanei vizate dreptul de a obţine, din partea 

                                                                                                                                      
consimţământul este hotărârea exteriorizată de a încheia un anumit act juridic. Într-un alt sens (în 
cazul actelor bilaterale sau multilaterale) consimţământul (cum sentire) înseamnă acordul de voinţă al 
părţilor la încheierea unui contract; consimţământul înseamnă deci întâlnirea celor două voinţe 
concordante (consensus) [...]” (O. Ungureanu, C. Munteanu, Drept civil. Partea generală, Ed. Hamangiu, 
Bucureşti, 2013, p. 199). 

12 Pentru definiţii şi explicaţii în ce priveşte digitalizarea, a se vedea F. Dehousse, Th. Verbiest,  
T. Zgajewski, Introduction au droit de la société de l’information, Larcier, Bruxelles, 2007, p. 54. 

13 Regulamentul prevede că responsabilul va depune toate eforturile rezonabile pentru a verifica 
în astfel de cazuri că titularul răspunderii părinteşti a acordat sau a autorizat consimţământul, ţinând 
seama de tehnologiile disponibile (art. 8 parag. 2). 
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responsabilului, după caz, rectificarea sau ştergerea datelor, atunci când prelu-
crarea acestora nu este conformă Directivei, mai ales în cazul datelor incomplete 
sau inexacte (art. 12 lit. b). 

„Le droit à l’oubli”14 este o nouă garanţie a ocrotirii vieţii private, iar conotaţiile 
sale sunt particulare pentru spaţiul virtual. Regulamentul conţine motivele ce 
întemeiază solicitarea persoanei vizate de ştergere a datelor care o privesc, precum 
şi excepţiile care legitimează păstrarea datelor. În mod deosebit în internet, 
„urmele” pe care utilizatorul le presară cu prilejul navigării, determină un regim 
strict supravegheat al prelucrării informaţiilor personale. Era motoarelor de 
căutare deschide breşe în viaţa privată a internautului, care asistă la colectarea, 
stocarea şi divulgarea datelor ce îl privesc – uneori, fără să îşi fi exprimat acordul la 
efectuarea operaţiunilor respective15. 

În procedura trimiterii preliminare, Curtea Europeană de Justiţie a consacrat 
dreptul utilizatorului de a solicita ştergerea datelor cu caracter personal care îl 
privesc din motoarele de căutare16. Speţa este relevantă pentru ceea ce înseamnă 
prelucrare a datelor şi responsabil al prelucrării în spaţiul numeric17. Reclamaţia 
formulată de un cetăţean spaniol împotriva Agenţiei spaniole de protecţie a 
datelor, editorului cotidianului La Vanguardia, Google Spain şi Google Inc., pune în 
evidenţă starea de fapt care a prilejuit trimiterea preliminară. Introducerea 
numelui reclamantului în motorul de căutare al grupului Google se solda cu 
afişarea link-urilor spre două pagini ale cotidianului La Vanguardia (listate în anul 
1998), care expuneau un anunţ de vânzare la licitaţie a unor imobile în cadrul 
procedurii de executare silită declanşate în scopul recuperării datoriilor 
reclamantului la asigurările sociale. La momentul introducerii sesizării, procedura 
de executare era de domeniul trecutului, fiind finalizată cu mulţi ani în urmă, astfel 
că menţionarea faptelor apărea ca lipsită de relevanţă. Întemeiat pe acestea, 
reclamantul a solicitat – faţă de Vanguardia, eliminarea sau modificarea paginilor 

                                                 
14 Pentru dezvoltări, a se vedea S. Şandru, Protecţia datelor personale şi viaţa privată, Ed. Hamangiu, 

Bucureşti, 2016, p. 89-90. 
15  Atâta timp cât utilizatorul acceptă să ofere site-ului date personale (prin completarea şi 

validarea unui formular, prin manifestarea acordului pentru memorarea informaţiilor, dacă acest 
acord îi este solicitat etc.), fişierele cookie sunt licite. Dimpotrivă, colectarea datelor cu caracter 
personal fără acceptul navigatorului, intră în sfera ilicitului.  

16 A se vedea La justice européenne condamne Google à offrir un droit à l'oubli, material disponibil pe 
site-ul http://www.liberation.fr/ecrans/2014/05/13/la-justice-europeenne-condamne-google-a-offrir-
un-droit-a-l-oubli_1016143 (accesat la 7 ianuarie 2017). Presa franceză consemnează că, la data de 24 
martie 2016, Google înregistrase 400000 cereri, examinase mai mult de 1,4 milioane de link-uri şi 
suprimase 42,6% dintre acestea (A. Guitton, «Droit à l’oubli»: la Cnil inflexible face à Google, material 
disponibil pe pagina http://www.liberation.fr/futurs/2016/03/25/droit-a-l-oubli-la-cnil-inflexible-
face-a-google_1441904, consultată la 7 ianuarie 2017). 

17 A se vedea Comunicatul de presă nr. 70/2014, în cauza C-131/12, Google Spain SL, Google 
Inc./Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González (disponibil la adresa 
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-05/cp140070ro.pdf, consultată la  
9 ianuarie 2017). 
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ori utilizarea instrumentelor puse la dispoziţie de motoarele de căutare, aşa încât 
datele sale personale să nu mai apară, iar faţă de Google – eliminarea sau ocultarea 
(ascunderea) datelor sale cu caracter personal, astfel încât acestea să dispară din 
rezultatele căutării şi din link-urile Vanguardia. Google Spain şi Google Inc. au 
atacat soluţia Autorităţii de protecţie a datelor, prilej cu care Audiencia National a 
formulat o serie de întrebări la Curtea de Justiţie (reclamaţia a fost respinsă faţă de 
Vanguardia).  

Curtea de la Luxembourg a analizat operaţiunile implicate în activitatea 
motoarelor de cătare şi a oferit definiţia prelucrării datelor cu caracter personal 
prin intermediul motoarelor de căutare. Astfel, prin explorarea în mod automat, 
constant şi sistematic, a informaţiilor publicate în internet, operatorul motorului de 
căutare efectuează o colectare a datelor, în sensul directivei (era aplicabilă, la acel 
moment, Directiva 95/46). În plus, operatorul procedează la extragerea, înregis-
trarea, organizarea acestor date în programele sale de indexare, stocarea pe 
serverele care îi aparţin, dezvăluirea şi punerea lor la dispoziţia utilizatorilor, sub 
forma listelor de rezultate. Fie că sunt sau nu sunt menţionate explicit în directive, 
aceste operaţiuni trebuie calificate drept „prelucrare a datelor cu caracter 
personal”. Calificarea rămâne aceea de prelucrare a datelor, chiar dacă informaţiile 
în discuţie au fost publicate în prealabil în mass media. Se arată că o derogare 
generală într-o asemenea ipoteză ar lipsi directiva de sens.  

Hotărârea Curţii a definit operatorul motorului de căutare ca fiind operator al 
prelucrării datelor personale, dat fiind că el este cel care stabileşte scopurile şi 
mijloacele prelucrării. Activitatea motoarelor de căutare se alătură celei a editorilor 
de site-uri web şi este susceptibilă să afecteze semnificativ dreptul fundamental la 
viaţă privată şi dreptul fundamental la protecţia datelor personale. Operatorul este 
ţinut să se asigure (în cadrul responsabilităţilor, competenţelor şi posibilităţilor 
sale) că această activitate este conformă cu directiva. În virtutea răspunderii care îi 
revine, operatorul motorului de căutare este obligat ca, în anumite condiţii, să 
elimine din rezultatele căutării care are la bază numele persoanei, link-urile către 
paginile web publicate de terţi, pagini care cuprind informaţii referitoare la acea 
persoană. 

Motivarea ingerinţei în viaţa privată este pertinent formulată. Prelucrarea 
datelor personale realizată de operatorul motorului de căutare permite oricărui 
utilizator de internet să îşi formeze (prin intermediul listei de rezultate obţinute ca 
urmare a căutării efectuate cu plecare de la numele persoanei) o idee structurată cu 
privire la informaţiile care pot fi găsite pe internet despre acea persoană. Aceste 
informaţii ating, potenţial, o multitudine de aspecte referitoare la viaţa privată, 
informaţii care nu ar fi putut fi combinate sau ar fi putut fi cu greu combinate, în 
absenţa motorului de căutare. Datorită acestuia, utilizatorii au acces la un profil – 
mai mult sau mai puţin complet – al persoanei căutate. Efectele imixtiunii în viaţa 
privată sunt agravate datorită rolului important pe care îl au în societatea modernă 
motoarele de căutare, acestea oferind informaţiilor din listele de căutare un 
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caracter ubicuu. Instanţa europeană a apreciat că gravitatea potenţială a ingerinţei 
nu poate fi justificată doar de interesul economic al agentului-operator al 
motorului de căutare.  

Dreptul la informare al publicului trebuie să se afle într-un raport de just 
echilibru cu dreptul la respectarea vieţii private a persoanei vizate. Deşi drepturile 
celui vizat prevalează, ca regulă generală, asupra interesului legitim al publicului 
de a fi informat, în situaţii particulare, echilibrul poate să depindă şi de natura 
informaţiei în discuţie şi de caracterul sensibil al acesteia, în ceea ce priveşte viaţa 
privată a persoanei vizate. Interesul publicului de a dispune de informaţia 
respectivă poate varia, mai ales în funcţie de rolul jucat de persoana menţionată în 
viaţa publică. Linkurile către paginile web care conţin informaţiile respective 
trebuie eliminate de pe lista de rezultate, în virtutea faptului că, având în vedere 
ansamblul împrejurărilor caracteristice speţei, aceste informaţii sunt inadecvate, nu 
sunt sau nu mai sunt pertinente sau sunt excesive în raport cu scopurile prelucrării 
în cauză realizate de operatorul motorului de căutare. Numai prin excepţie, dacă 
sunt motive speciale (rolul jucat de această persoană în viaţa publică, de pildă), 
care să justifice un interes preponderent al publicului de a avea acces, în cadrul 
unei asemenea căutări, la informaţiile în cauză, acestea pot fi păstrate18. 

Considerăm că dreptul la uitare corespunde perfect principiului finalităţii 
determinate a prelucrării datelor personale şi principiului proporţionalităţii. Odată 
ce se permite opoziţia la prelucrarea datelor personale ori retractarea în orice 
moment a consimţământului la prelucrarea datelor, este firesc să opereze şi dreptul 
la ştergerea acestor date, după prelucrare.  

Tot pe linia aspectelor de noutate, setul de obligaţii impuse persoanelor 
responsabile cunoaşte unele ajustări prin comparaţie cu Directiva 1995/46. 
Intenţia legiuitorului este aceea de a creşte gradul de responsabilizare a persoa-
nelor fizice şi juridice care prelucrează date personale, în aşa fel încât drepturile şi 
libertăţile celor vizaţi să nu sufere atingere. Orice prelucrare este licită dacă se 
respectă regula consimţământului. Excepţional şi limitativ, Regulamentul menţio-
nează cazurile în care operaţiunile specifice prelucrării se pot derula în lipsa 
acordului persoanei vizate. Apare obligaţia responsabilului/ împuternicitului de a 
ţine registre de evidenţă a activităţilor de prelucrare. De asemenea, enunţul 
obligaţiei de asigurare a securităţii datelor este însoţit de precizarea unora dintre 
măsurile tehnice şi organizatorice la care poate recurge operatorul, pentru ca 
nivelul de securitate să fie corespunzător riscului (pseudonimizarea, criptarea, 
testarea, evaluarea şi aprecierea în mod periodic a eficacităţii măsurilor etc.). 
                                                 

18 Pe marginea hotărârii Curţii Europene de Justiţie, a se vedea D.-M. Şandru, Regimul juridic al 
protecţiei datelor cu caracter personal este în proces de regândire, în Revista Română de Drept al Afacerilor 
nr. 3/2015, p. 42-43; N.D. Costescu, Google Spain Decision – An Analysis of the Right to be Forgotten –  
A Regression from Past Interpretaions of ECJ, în Analele Universităţii din Bucureşti, Seria Drept, 2016,  
p. 64-71. 
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Între aspectele care se profilează a fi de bun augur se numără consolidarea 
obligaţiei de securitate a datelor şi protecţia acestora încă de la momentul 
concepţiei (între altele, prin reducerea la minim a datelor). De asemenea, studiul 
de impact prealabil efectuării prelucrării este oportun, cu indicarea unor elemente 
care să asigure transparenţa şi să garanteze ocrotirea vieţii private. Evaluarea 
impactului va cuprinde, între altele, evaluarea riscurilor pentru drepturile şi 
libertăţile persoanelor vizate, precum şi descrierea măsurilor de securitate şi a 
mecanismelor menite să asigure protecţia datelor cu caracter personal (art. 35 
parag. 1). 

Una dintre chestiunile dezbătute este „interesul legitim”, care permite 
efectuarea prelucrării în absenţa consimţământului persoanei vizate. Menţionăm 
că regula instituită de Regulament este efectuarea operaţiunilor de colectare, 
înregistrare, organizare, structurare, stocare, adaptare, modificare, extragere, 
consultare, utilizare, divulgare ş.a., doar în prezenţa consimţământului celui vizat. 
Prin excepţie, conform art. 6 parag. 1 lit. f, prelucrarea este licită dacă şi în măsura 
în care „este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de responsabil sau de 
un terţ”. Textul citat nu se aplică în cazul în care prevalează interesele sau 
drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate ce necesită protecţia 
datelor, în special atunci când cel vizat este un minor. Art. 6 parag. 1 lit. f) nu se 
aplică în situaţia prelucrărilor efectuate de autorităţile publice în îndeplinirea 
atribuţiilor ce le revin.  

Considerentul 47 aduce explicaţii, arătând că, acest interes legitim ar putea fi 
prezent, de exemplu, atunci când există o relaţie relevantă şi adecvată între 
persoana vizată şi operator, cum este situaţia în care persoana vizată este un client 
al operatorului ori se află în serviciul acestuia. Într-adevăr, constatarea existenţei 
unui interes legitim necesită, după cum precizează preambulul, o evaluare atentă, 
care să stabilească inclusiv dacă o persoană vizată poate preconiza, în mod 
rezonabil, la momentul şi în contextul colectării datelor, posibilitatea prelucrării în 
acest scop. 

Această excepţie (de la principiul acordului celui vizat de prelucrare), 
fundamentată pe interesul legitim al responsabilului sau al terţului, poate lăsa 
uneori în derizoriu regula consimţământului. Noţiunea de „interes legitim” este 
largă şi insuficient determinată în contextul prelucrării datelor personale. La 
adăpostul interesului legitim al operatorului sau al terţului, unele prelucrări pot 
atinge viaţa privată sau alte drepturi ori libertăţi fundamentale. Excepţia a existat şi 
în Directiva 1995/46, cu aceeaşi formulare. Aşa cum s-a subliniat în doctrină, ea 
pune în balanţă două interese opuse (interesul legitim, respectiv drepturile şi 
libertăţile celui vizat)19. Echivocul noţiunii „interes legitim” şi absenţa unor criterii 
de determinare a acestuia, par a înclina spre interesul pieţei, al operatorului, care, 
de regulă, are mijloace apte de a-şi valorifica interesele, spre deosebire de cetă-

                                                 
19 A. Lepage, Libertés et droit fondamentaux à l’épreuve de l’internet, op. cit., p. 31. 
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ţeanul ale cărui date personale sunt prelucrate20. Exemplul din preambul, referitor 
la marketingul direct care poate constitui un interes legitim, credem că trebuie 
examinat atent. Marketingul direct are multiple forme de realizare. El este una 
dintre condiţiile succesului de piaţă al întreprinzătorilor ce activează în mediul 
online, iar transmiterea de mesaje comerciale este o modalitate frecventă de 
concretizare. Marketingul direct, justificat de interesul legitim al responsabilului, 
trebuie gestionat adecvat, întrucât transmiterea (masivă) de mesaje comerciale 
nesolicitate este plasată la graniţa spam-ului21. Protecţia reală a consumatorului 
reclamă aplicarea sistemului opţiunii de intrare (option-in), ce presupune ca orice 
mesaj comercial de promovare a produselor şi serviciilor să aibă acordul prealabil 
al destinatarului. Altfel, intimitatea virtuală a utilizatorului va rămâne un concept 
pur teoretic. 

Principalul argument pentru care marketingul direct nu ar trebui acoperit de 
sintagma „interes legitim” este cel de protecţie a vieţii private. Unele legi de 
transpunere a directivelor europene referitoare la comerţul electronic (Directiva 
2000/31) şi la protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice 
(Directiva 2002/58) consacră sistemul consimţământului prealabil la transmiterea 
comunicărilor comerciale.  

De exemplu, Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic22 cuprinde preve-
deri detaliate în această privinţă. În scopul protecţiei vieţii private şi confi-
denţialităţii poştei electronice, sunt interzise comunicările comerciale efectuate prin 
email, dacă destinatarul nu şi-a exprimat în prealabil consimţământul expres în 
acest sens. Legea română instituie două reguli utile pentru intimitatea virtuală: 
legalitatea comunicărilor comerciale care întrunesc calitatea de servicii ale societăţii 
informaţionale şi option-in (sistemul opţiunii de intrare). Comunicările comerciale 
sunt considerate servicii ale societăţii informaţionale, adică activităţi de prestări de 
servicii care presupun constituirea, modificarea, transferul ori stingerea unui drept 
real asupra unui bun corporal sau necorporal, activităţi care întrunesc patru 
condiţii cumulative: sunt efectuate prin mijloace electronice, la distanţă, în 
considerarea unui folos patrimonial şi la cererea individuală a destinatarului (art. 1 
pct. 1 din Legea nr. 365/2002). Regimurile preconizate pentru gestiunea 
spamming-ului presupun unele precizări în raport cu strategiile de marketing 
îndeobşte folosite. Piaţa virtuală cunoaşte două modalităţi principale de promo-
                                                 

20 Loc. cit. 
21 Definiţia oferită spam-ului de Comisia franceză „Informatică şi libertăţi” se axează pe câteva 

criterii de identificare a acestuia: expediere masivă; prin intermediul poştei electronice; absenţa 
contactului prealabil între expeditor şi destinatar; colectarea ilegală a adreselor email (V. Rossonni, 
Publicité indésirable et nouvelles technologies. Étude du ‹‹spamming›› en droit comparé, Mémoire, Université 
Robert Schuman, Strasbourg III, 2004, p.5). Alte definiţii au accentuat natura comercială a mesajelor 
trimise, adică difuzarea mesajelor cu scop promoţional sau publicitar în cadrul grupurilor de discuţii 
sau prin poşta electronică (Dictionnaire juridique des termes techniques, Lamy Droit des médias et de la 
communication, édition novembre 2001, tome I, p. 47). 

22 Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic a fost publicată în M. Of. nr. 483/5.07.2002. 



84 CĂLINA JUGASTRU 

vare a produselor şi serviciilor. Primul sistem este option-in (opt-in), adică sistemul 
opţiunii de intrare. Caracteristica sa este interzicerea, ca regulă, a expedierii 
mesajelor comerciale către utilizatori, cu excepţia situaţiei în care aceştia îşi 
exprimă consimţământul expres în sensul arătat. Între metodele frecvent folosite 
pentru exprimarea acordului se numără înscrierea pe liste de aşteptare, publice sau 
private, după cum sunt administrate de o autoritate publică sau chiar de către 
comercianţi. La polul opus se află option-out (opt-out) sau sistemul opţiunii de 
ieşire, care implică trimiterea mesajelor nesolicitate, chiar în absenţa consimţă-
mântului destinatarului. Utilizatorii au posibilitatea să intervină fie prin mani-
festarea refuzului de a recepta o categorie anume de mesaje (în urma înscrierii pe o 
listă de evitare, publică ori privată), fie prin retragerea adresei de e-mail de pe lista 
de distribuţie a expeditorilor. Acest regim favorizează ingerinţele nedorite în viaţa 
privată chiar dacă, de această dată, este în discuţie spaţiul virtual23.  

                                                 
23  A se vedea C. Jugastru, Prejudiciul – repere româneşti în context european, Ed. Hamangiu, 

Bucureşti, 2013, p. 303-305. 


