
 
 
 
Cadrul juridic pentru protecția datelor cu caracter personal 

 
Referința legală este Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 
23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE. 

La 1 februarie 2012, Curtea de Conturi Europeană a adoptat norme de aplicare în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 45/2001 (a se vedea Decizia nr.°11/2012 din 1.2.2012). 

Alte referințe relevante în contextul protecției vieții private sunt: 

• Tratatul privind Uniunea Europeană 

• Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene 
Uniunea Europeană recunoaște drepturile, libertățile și principiile prevăzute în cartă, acordând pentru prima 
dată un drept specific la protecția datelor cu caracter personal. 

• Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 
(Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD) 
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 

• Directiva (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 

• Regulamentul (CE) nr. 45/2001 
al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire 
la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație 
a acestor date (regulamentul anterior care era aplicabil instituțiilor, organismelor și agențiilor UE) 

• Directiva 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 (directiva anterioară care era 
aplicabilă în UE înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului general privind protecția datelor) 

• Directiva 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) 

• Directiva 1999/93/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 1999 privind un cadru comunitar pentru semnăturile 
electronice 

• Regulamentul (UE) nr. 910/2014 
privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de 
abrogare a Directivei 1999/93/CE 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0045&qid=1549354459938&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002D1247&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0045&qid=1549354459938&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0045&qid=1549354459938&from=RO
https://intranet.eca.eu/documentcenter/Decisions/Decision%20011%2012/011en_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1549349757813&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&qid=1549351610212&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&qid=1549350801694&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0045&qid=1549354459938&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&qid=1549351610212&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0058&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0093&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&qid=1549352080598&from=RO


 
• Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 

al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului 
European, ale Consiliului și ale Comisiei. Deoarece Regulamentul nr. 1049/2001 nu se aplică Curții de Conturi 
Europene, aceasta a adoptat, în schimb, următoarea decizie, care s-a aplicat de la 1 martie 1997. 

• Decizia nr. 18/97 a Curții 
de stabilire a regulilor interne pentru soluționarea cererilor de acces la documentele deținute de Curte 

• Decizia nr. 12-2005 din 10 martie 2005 
de definire a condițiilor, a limitelor și a procedurilor prin care Curtea de Conturi Europeană acordă acces public 
la documentele pe care le deține și de abrogare a Deciziei nr. 18-1997 a Curții 

• Decizia nr. 14-2009 de modificare a Deciziei nr. 12-2005 a Curții privind accesul public la documentele Curții de 
Conturi 

• Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 354/83 al Consiliului 
din 1 februarie 1983 privind deschiderea către public a arhivelor istorice ale Comunității Economice Europene și 
ale Comunității Europene a Energiei Atomice 

• Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1700/2003 al Consiliului 
din 22 septembrie 2003 de modificare a Regulamentului (CEE, Euratom) nr. 354/83 privind deschiderea către 
public a arhivelor istorice ale Comunității Economice Europene și ale Comunității Europene a Energiei Atomice 

• Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale 
întrucât scopul Consiliului Europei este de a recunoaște, a menține și a proteja drepturile omului și libertățile 
fundamentale, cum ar fi dreptul la respectarea vieții private. 

• Convenția nr. 108 a Consiliului Europei 
Oferă garanții pentru drepturile și libertățile fundamentale ale fiecăruia, în special pentru dreptul la respectarea 
vieții private, având în vedere fluxul transfrontalier în creștere al datelor cu caracter personal care fac obiectul 
prelucrării automatizate. 

• Directiva 2006/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 
privind păstrarea datelor generate sau prelucrate în legătură cu furnizarea serviciilor de comunicații electronice 
accesibile publicului sau de rețele de comunicații publice și de modificare a Directivei 2002/58/CE 

• Directiva 2009/136/CE de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile 
utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile de comunicații electronice, a Directivei 2002/58/CE privind 
prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice și a 
Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure 
aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului 

• Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 
privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe 
piața internă (directiva privind comerțul electronic) 

• Directiva 97/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 1997 
privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul telecomunicațiilor, înlocuită de 
Directiva 2002/58/CE 

• Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind protecția datelor cu caracter personal 
prelucrate în cadrul cooperării polițienești și judiciare în materie penală, care nu mai este în vigoare, fiind 
înlocuită de Directiva (UE) 2016/680 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R1049&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998D0923(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005D0012(01)&from=ro
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/DEC14_2009/014ro.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:31983R0354&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R1700&from=RO
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RON.pdf
http://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680078b37
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0024&qid=1549371977034&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0136&qid=1549372135829&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0022&qid=1549623393520&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0058&qid=1549623889458&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R2006&qid=1549624322380&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0031&qid=1549372298353&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997L0066&qid=1549372464274&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008F0977&qid=1549372715138&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&qid=1549350801694&from=RO


 
Alte documente relevante 

• Statutul funcționarilor Uniunii Europene 
• Protocolul privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140701&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:01969R0549-20100101&qid=1549374467247&from=RO

