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PACHETUL LEGISLATIV 

CARE VA REGLEMENTA PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

1. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 

circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia 

datelor); 

2. Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 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 şi de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului - a 

intrat în vigoare la 5 mai 2016, dată de la care a început să curgă termenul de doi ani de transpunere. În 

aceste condiţii, termenul de transpunere s-a împlinit la 6 mai 2018. 

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 

datelor cu caracter personal si privind libera circulaţie a acestor date 

- Prezentare generală - 

• abrogă Directiva 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecţia Datelor) şi implicit 

prevederile Legii nr 677/2001, va fi aplicabil în toate statele membre ale Uniunii Europene 

începând cu data de 25 mai 2018. 

• pune accent pe transparenţa faţă de persoana vizată şi responsabilizarea operatorului de date faţă 

de modul în care prelucrează datele cu caracter personal. 

• stabileşte o serie de garanţii specifice pentru a proteja cât mai eficient viaţa privată a minorilor, în 
special în mediul on-line. 
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• consolidează drepturile garantate persoanelor vizate şi introduce noi drepturi: dreptul de a fi uitat, 

dreptul la portabilitatea datelor şi dreptul la restricţionarea prelucrării. 

• introduce sancţiuni severe, pâna la 10 - 20 milioane de euro sau între 2% şi 4% din cifra de 
afaceri la nivel internaţional, pentru operatorii din sectorul privat. 

Un element de noutate pe care acest act normativ european îl aduce în peisajul juridic românesc îl 

reprezintă instituirea obligativităţii desemnării la nivelul operatorului sau persoanei împuternicite de 

operator, în anumite cazuri, a unui responsabil cu protecţia datelor, 
Sarcinile responsabilului cu protecţia datelor 

• de a informa şi consilia operatorul, sau persoana împuternicită de operator, precum şi angajaţii 

care se ocupă de prelucrările de date; 

• de a monitoriza respectarea Regulamentului, a altor dispoziţii de drept al Uniunii sau de drept 

intern referitoare la protecţia datelor; 

• de a consilia operatorul în ceea ce priveşte realizarea unei analize de impact asupra protecţiei 

datelor şi de a monitoriza executarea acesteia; 

• de a coopera cu Autoritatea de Supraveghere şi de a reprezenta punctul de contact cu aceasta; 
• de a ţine seama în mod corespunzător de riscul asociat operaţiunilor de prelucrare, la îndeplinirea 

sarcinilor sale 

Dispoziţiile alin. (1) stabilesc o serie de situaţii (exprese şi limitative) în care este posibilă realizarea 

unei prelucrări de date cu caracter personal. In acest context, precizăm faptul că noul cadru legislativ nu 

mai acordă o atenţie specială consimţământului persoanei vizate, 

1. persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal 

pentru unul sau mai multe scopuri specifice; 

2. prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau 

pentru a face demersuri, la cererea persoanei vizate, înainte de încheierea unui contract; 

3. prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului; 

4. prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei 

persoane fizice; 

5. prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau 

care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul. 

Prelucrarea efectuată de autorităţi publice în îndeplinirea atribuţiilor lor - aplicabila unităţilor MAI 

Astfel, autorităţile publice beneficiază de un grad înalt de specializare, abilitările şi competenţele 

unei astfel de entităţi fiind determinate în mod expres prin lege, precum şi limitele care trebuie avute în 
vedere în exercitarea acestor abilitări. 
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Excepţii: 

- prevederile RGPD nu vor fi aplicabile prelucrărilor efectuate în scopul prevenirii, cercetării şi 

urmării penale a infraccţiunilor sau executarea pedepselor - aplicabilitate Directive 680/2016; 
- nu va fi aplicabil prelucrărilor de date refecritoare la securitatea naţională a statelor membre. 

Directiva (UE) 2016/6802016 privind 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 si privind libera circulaţie a acestor date 

• urmăreşte asigurarea unui nivel omogen şi ridicat de protecţie a datelor cu caracter personal 

ale persoanelor fizice şi facilitatrea schimbului de date cu caracter personal între autorităţile 

competente ale statetelor membre urmărindu-se garantarea eficacităţii coperării judiciare în 

materi penală şi a cooperării pliţieneşti ; 

• actul normativ care va asigură transpunerea Directivei va aborga Legea nr. 238/2009 privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal de către structurile MAI 

• instrumentul juridic european urmăreşte ca libera circulaţie a datelor cu caracter personal 

între autorităţile competente în scopul prevenirii, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor 

sau al executării pedepselor, inclusiv al protejării împotriva ameninţărilor la adresa securităţii 

publice şi transferul de astfel de date către ţări terţe să fie şi organizaţii internaţionale, să fie 

facilitată asigurând, totodată, un nivel ridicat de protecţie a datelor cu caracter personal. 

• elaborarea directivei a avut la bază noile evoluţii tehnologice rapide care aua generat noi 

provocări pentr protecţia dcp urmărindu-se realizarea unui cadru solid şi mai coerent în materie de 

protecţi a datelor ccp în Uniune; 

Prin actul normativ se are în vedere: 

- Definirea unor termeni noi sau clarificarea celor existenţi în concordanţă cu dispoziţiile Regulamentului 

679/2016; 

- Introducerea unui nou principiu, al asigurării securităţii adecvate prelucrării datelor cu caracter 

personal; totodată, ipotezele referitoare la prelucrarea ulterioară a datelor în scopuri de arhivare în 

interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori stocarea pe perioade mai mari de timp 

în aceste scopuri, inclusiv în scopuri statistice nu se regăsesc în cuprinsul Directivei; 

- Impunerea obligaţiei privind stabilirea unor termene exprese de stocare, ştergere şi revizuire a 

necesităţii stocării datelor cu caracter personal şi stabilirea unor proceduri specifice în acest sens; 
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- Crearea procedurilor necesare pentru stabilirea distincţiei între persoanele vizate, delimitând în acest 

sens categorii precum: suspecţi, persoane condamnate, persoane vătămate şi alte persoane; 

- Stabilirea unor condiţii specifice de prelucrare în măsura în care datele cu caracter personal urmează 

să fie prelucrate în alte scopuri decât cele care se încadrează în domeniul de reglementare al Directivei 

- prevenirea, descoperirea, cercetarea, urmărirea penală şi combaterea infracţiunilor, executării 

pedepselor şi protejarea împotriva ameninţărilor la adresa siguranţei publice; 

- Asigurarea protecţiei datelor începând cu momentul conceperii şi în mod implicit (privacy by design şi 

privacy by default); 

- Stabilirea unor condiţii privind procesul decizional individual automatizat (adoptarea unor decizii care 

afectează persoana vizată doar pe baza rezultatelor unor prelucrări automatizate); astfel, o decizie 

întemeiată exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce un efect juridic 

negativ pentru persoana vizată sau care o afectează în mod semnificativ, este interzisă, cu excepţia 

cazului în care este autorizată de legea care prevede garanţii adecvate pentru drepturile şi libertăţile 

persoanei vizate, cel puţin dreptul de a obţine intervenţia umană din partea operatorului; 

- Reglementarea situaţiei operatorilor asociaţi - situaţia în care responsabilitatea prelucrărilor nu revine 

unui singur operator ci mai multor operatori care stabilesc împreună scopul/scopurile şi mijloacele de 

prelucrare; 

- Ţinerea evidenţei activităţilor de prelucrare; 

- Evaluarea impactului asupra protecţiei datelor cu caracter personal 

- Desemnarea Responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal 

- Transferul datelor cu caracter personal către state terţe sau organizaţii internaţionale: 

Acordurile internaţionale care implică transferul de date cu caracter personal către ţări terţe sau 

organizaţii internaţionale, ce au fost încheiate de statele membre înainte de 6 mai 2016 şi sunt aplicabile 

înainte de 6 mai 2016 şi care sunt în conformitate cu dreptul Uniunii, rămân în vigoare până la 

modificarea, înlocuirea sau revocarea lor. 

RESPONSABIL PROTECŢIA DATELOR  

CU CARACTER PERSONAL 

Subinspector de poliţie 
MACARIE ALINA ELENA 
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