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Către: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului
Domnului Președinte Serban Nicolae
com.juridica@senat.ro
Stimate domnule Președinte,
Uniunea Națională a Barourilor din România, cu sediul în Mun. București, Palatul de
Justiţie, Splaiul Independenței nr. 5, sector 5, cod fiscal: RO4315974, înființată prin Legea nr.
51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, persoană juridică de interes public (art. 59 alin. 2), vă remite următorul
punct de vedere privind Proiectului Legii privind organizarea profesiei de responsabil cu
protecția datelor cu caracter personal (B653/2020).
Din analiza propunerilor reies următoarele:
1. EXPUNERE DE MOTIVE PROIECT DE LEGE (extras în legătură cu profesia de
avocat):

- nevoia unei persoane cu solide cunoștinte atât în domeniul juridic, cât și în cel tehnic, acesta
însoțind in mod inevitabil, prelucrarea datelor cu caracter personal. Un responsabil cu
protecția datelor trebuie sa fie un „jurist specializat in tehnologie”. Responsabilul cu
protecția datelor trebuie sa aibă experiență in domeniul protecției datelor cu caracter
personal, in același timp, trebuie sa cunoască legi, regulamente, directive, practica
europeana. Nivelul de experiența ar trebui sa fie proporțional cu complexitatea și cantitatea
de date cu caracter personal efectiv prelucrate. În plus, este recomandabil ca responsabilul
cu protecția datelor sa fie un bun cunoscător al sectorul de afaceri in care își desfășoară
activitatea organizația care 1-a desemnat.

- Proiectul de lege propune definirea profesiei de responsabil cu protecția datelor cu caracter
personal și identifica condițiile pe care trebuie sa le îndeplinească persoana care se ocupa cu
aceasta activitate. De asemenea, responsabilul cu protecția datelor are atribuții și
responsabilități bine definite, răspunderi și este supus unor sancțiuni disciplinare in momentul
in care nu-și exercita profesia conform legii.
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- Proiectul propune organizarea profesiei de responsabil cu protecția datelor cu caracter
personal într-un Corp al responsabililor, persoana juridica de utilitate publica și autonoma,
din care fac parte responsabilii cu protecția datelor cu caracter personal.

Opinia UNBR:
Analizând expunerea de motive a Proiectului de lege, rezultă că
persoana care poate îndeplini calitatea/profesia de responsabil cu
protecția datelor trebuie să dețină cunoștințe juridice și tehnice, mai
exact să fie un jurist specializat în tehnologie.
Analizând conținutul proiectului de lege, se poate observa că tehnologia
presupune aptitudinea de a utiliza calculatorul, programele și aplicațiile
informatice, necesare unei prelucrări rapide, eficiente și legale a datelor
cu caracter personal.
Condiția este îndeplinită de orice avocat român, având în vedere
particularitățile activității profesionale, respectiv tehnoredactarea
actelor specifice procesului judiciar ori activităților de consultanță
juridică acordată în diferite domenii, utilizarea programelor informatice,
utilizarea portalului instanțelor de judecată și a dosarului electronic,
utilizarea diferitelor rețele informatice pentru desfășurarea activității.
Pe de altă parte, apreciem că nu este cazul să se creeze prin lege o
nouă „profesie juridică”, sugerată de formula „jurist specializat in
tehnologie”, titlu atribuit „persoanei responsabile cu protecția datelor cu
caracter personal”, în condițiile în care în țările europene aceasta este
numai o „ocupație” (denumită „DPO” sau „ofițer de protecție a datelor”).

2. REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea
ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor
date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)
(extras în ceea ce privește profesia de responsabil cu protecția datelor cu caracter personal)
Art. 5: Principii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal
(1) Datele cu caracter personal sunt:
a) prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată ("legalitate, echitate
şi transparenţă”);
b) colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-un
mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes
public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este
considerată incompatibilă cu scopurile iniţiale, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1)
("limitări legate de scop”);
c) adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt
prelucrate ("reducerea la minimum a datelor”);
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d) exacte şi, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate măsurile
necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în
vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt şterse sau rectificate fără întârziere
(“exactitate");
e) păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu
depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu
caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi
prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică
sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), sub rezerva
punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic şi organizatoric adecvate prevăzute în
prezentul regulament în vederea garantării drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate
("limitări legate de stocare”);
f) prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal,
inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a
distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice
corespunzătoare ("integritate şi confidenţialitate").
(2) Operatorul este responsabil de respectarea alineatului (1) şi poate demonstra această
respectare ("responsabilitate").

Opinia UNBR:
Analizând principiile enumerate în Regulamentul european, se poate
observa că acestea pot fi atinse prin activitatea profesională de
prelucrare a datelor cu caracter personal realizată de avocat.

CAPITOLUL IV: Operatorul şi persoana împuternicită de operator
Secţiunea 1: Obligaţii generale
Art. 24: Responsabilitatea operatorului
(1) Ţinând seama de natura, domeniul de aplicare, contextul şi scopurile prelucrării, precum şi
de riscurile cu grade diferite de probabilitate şi gravitate pentru drepturile şi libertăţile
persoanelor fizice, operatorul pune în aplicare măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru
a garanta şi a fi în măsură să demonstreze că prelucrarea se efectuează în conformitate cu
prezentul regulament. Respectivele măsuri se revizuiesc şi se actualizează dacă este necesar.
(2) Atunci când sunt proporţionale în raport cu operaţiunile de prelucrare, măsurile menţionate
la alineatul (1) includ punerea în aplicare de către operator a unor politici adecvate de protecţie
a datelor.
(3) Aderarea la coduri de conduită aprobate, menţionate la articolul 40, sau la un mecanism de
certificare aprobat, menţionat la articolul 42, poate fi utilizată ca element care să demonstreze
respectarea obligaţiilor de către operator.
Art. 25: Asigurarea protecţiei datelor începând cu momentul conceperii şi în mod implicit
(1) Având în vedere stadiul actual al tehnologiei, costurile implementării, şi natura, domeniul de
aplicare, contextul şi scopurile prelucrării, precum şi riscurile cu grade diferite de probabilitate
şi gravitate pentru drepturile şi libertăţile persoanelor fizice pe care le prezintă prelucrarea,
operatorul, atât în momentul stabilirii mijloacelor de prelucrare, cât şi în cel al prelucrării în
sine, pune în aplicare măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, cum ar fi pseudonimizarea,
care sunt destinate să pună în aplicare în mod eficient principiile de protecţie a datelor, precum
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reducerea la minimum a datelor, şi să integreze garanţiile necesare în cadrul prelucrării, pentru
a îndeplini cerinţele prezentului regulament şi a proteja drepturile persoanelor vizate.
(2) Operatorul pune în aplicare măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru a asigura că,
în mod implicit, sunt prelucrate numai date cu caracter personal care sunt necesare pentru
fiecare scop specific al prelucrării. Respectiva obligaţie se aplică volumului de date colectate,
gradului de prelucrare a acestora, perioadei lor de stocare şi accesibilităţii lor. În special, astfel
de măsuri asigură că, în mod implicit, datele cu caracter personal nu pot fi accesate, fără
intervenţia persoanei, de un număr nelimitat de persoane.
(3) Un mecanism de certificare aprobat în conformitate cu articolul 42 poate fi utilizat drept
element care să demonstreze îndeplinirea cerinţelor prevăzute la alineatele (1) şi (2) ale
prezentului articol.

Opinia UNBR:
Analizând art. 24 și 25 din regulament, se poate observa că
implementarea tehnologiei în scopul prelucrării datelor cu caracter
personal este obligația operatorului de date, nu a responsabilului cu
protecția datelor, respectiv nu a persoanei împuternicite de operator,
așa cum o denumește Regulamentul.

Art. 28: Persoana împuternicită de operator
(1) În cazul în care prelucrarea urmează să fie realizată în numele unui operator, operatorul
recurge doar la persoane împuternicite care oferă garanţii suficiente pentru punerea în aplicare
a unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerinţele
prevăzute în prezentul regulament şi să asigure protecţia drepturilor persoanei vizate.
(3) Prelucrarea de către o persoană împuternicită de un operator este reglementată printr-un
contract sau alt act juridic în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care are caracter
obligatoriu pentru persoana împuternicită de operator în raport cu operatorul şi care stabileşte
obiectul şi durata prelucrării, natura şi scopul prelucrării, tipul de date cu caracter personal şi
categoriile de persoane vizate şi obligaţiile şi drepturile operatorului. Respectivul contract sau
act juridic prevede în special că persoană împuternicită de operator:
a) prelucrează datele cu caracter personal numai pe baza unor instrucţiuni documentate din
partea operatorului, inclusiv în ceea ce priveşte transferurile de date cu caracter personal către
o ţară terţă sau o organizaţie internaţională, cu excepţia cazului în care această obligaţie îi
revine persoanei împuternicite în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care i se
aplică; în acest caz, notifică această obligaţie juridică operatorului înainte de prelucrare, cu
excepţia cazului în care dreptul respectiv interzice o astfel de notificare din motive importante
legate de interesul public;
b) se asigură că persoanele autorizate să prelucreze datele cu caracter personal s-au angajat să
respecte confidenţialitatea sau au o obligaţie statutară adecvată de confidenţialitate;
c) adoptă toate măsurile necesare în conformitate cu articolul 32;
d) respectă condiţiile menţionate la alineatele (2) şi (4) privind recrutarea unei alte persoane
împuternicite de operator;
e) ţinând seama de natura prelucrării, oferă asistenţă operatorului prin măsuri tehnice şi
organizatorice adecvate, în măsura în care acest lucru este posibil, pentru îndeplinirea obligaţiei
operatorului de a răspunde cererilor privind exercitarea de către persoana vizată a drepturilor
prevăzute în capitolul III;
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f) ajută operatorul să asigure respectarea obligaţiilor prevăzute la articolele 32-36, ţinând
seama de caracterul prelucrării şi informaţiile aflate la dispoziţia persoanei împuternicite de
operator;
g) la alegerea operatorului, şterge sau returnează operatorului toate datele cu caracter personal
după încetarea furnizării serviciilor legate de prelucrare şi elimină copiile existente, cu excepţia
cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern impune stocarea datelor cu caracter personal;
h) pune la dispoziţia operatorului toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea
obligaţiilor prevăzute la prezentul articol, permite desfăşurarea auditurilor, inclusiv a
inspecţiilor, efectuate de operator sau alt auditor mandatat şi contribuie la acestea.
În ceea ce priveşte primul paragraf litera (h), persoana împuternicită de operator informează
imediat operatorul în cazul în care, în opinia sa, o instrucţiune încalcă prezentul regulament sau
alte dispoziţii din dreptul intern sau din dreptul Uniunii referitoare la protecţia datelor.

Opinia UNBR:
Analizând art. 28 din Regulament, se poate observa că nu se impune
încheierea unui anumit tip de contract în mod exclusiv, de muncă sau
comercial, ceea ce face ca prevederea din proiectul de lege de la art. 2
a doua bulină să fie contrară Regulamentului. Apreciem că prin
reglementarea internă nu se poate restrânge sfera actelor juridice care
se pot încheia între operatorul de date cu caracter personal și persoana
desemnată, respectiv responsabilul cu protecția datelor. Atâta vreme
cât Regulamentul se referă în mod generic la contract sau alt act juridic,
fără a-l numi în mod exclusiv, limitativ, singurele condiții fiind acelea de
a avea caracter obligatoriu pentru persoana împuternicită de operator
în raport cu operatorul şi de a stabili obiectul şi durata prelucrării, natura
şi scopul prelucrării, tipul de date cu caracter personal şi categoriile de
persoane vizate şi obligaţiile şi drepturile operatorului, apreciem că nici
reglementarea internă nu poate limita categoria actelor juridice care pot
fi încheiate între operatorul de date cu caracter personal și persoana
desemnată, respectiv responsabilul cu protecția datelor.

Art. 37: Desemnarea responsabilului cu protecţia datelor
(1) Operatorul şi persoana împuternicită de operator desemnează un responsabil cu protecţia
datelor ori de câte ori:
a) prelucrarea este efectuată de o autoritate sau un organism public, cu excepţia instanţelor care
acţionează în exerciţiul funcţiei lor jurisdicţionale;
b) activităţile principale ale operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator constau în
operaţiuni de prelucrare care, prin natura, domeniul de aplicare şi/sau scopurile lor, necesită o
monitorizare periodică şi sistematică a persoanelor vizate pe scară largă; sau
c) activităţile principale ale operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator constau în
prelucrarea pe scară largă a unor categorii speciale de date în temeiul articolului 9 sau a unor
date cu caracter personal referitoare la condamnări penale şi infracţiuni, menţionată la articolul
10.
(2) Un grup de întreprinderi poate numi un responsabil cu protecţia datelor unic, cu condiţia ca
responsabilul cu protecţia datelor să fie uşor accesibil din fiecare întreprindere.
(3) În cazul în care operatorul sau persoana împuternicită de operator este o autoritate publică
sau un organism public, poate fi desemnat un responsabil cu protecţia datelor unic pentru mai
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multe dintre aceste autorităţi sau organisme, luând în considerare structura organizatorică şi
dimensiunea acestora.
(4) În alte cazuri decât cele menţionate la alineatul (1), operatorul sau persoana împuternicită
de operator ori asociaţiile şi alte organisme care reprezintă categorii de operatori sau de
persoane împuternicite de operatori pot desemna sau, acolo unde dreptul Uniunii sau dreptul
intern solicită acest lucru, desemnează un responsabil cu protecţia datelor. Responsabilul cu
protecţia datelor poate să acţioneze în favoarea unor astfel de asociaţii şi alte organisme care
reprezintă operatori sau persoane împuternicite de operatori.
(5) Responsabilul cu protecţia datelor este desemnat pe baza calităţilor profesionale şi, în
special, a cunoştinţelor de specialitate în dreptul şi practicile din domeniul protecţiei datelor,
precum şi pe baza capacităţii de a îndeplini sarcinile prevăzute la articolul 39.
(6) Responsabilul cu protecţia datelor poate fi un membru al personalului operatorului sau
persoanei împuternicite de operator sau poate să îşi îndeplinească sarcinile în baza unui
contract de servicii. (7) Operatorul sau persoana împuternicită de operator publică datele de
contact ale responsabilului cu protecţia datelor şi le comunică autorităţii de supraveghere.

Opinia UNBR:
Analizând art. 37 din Regulament, în special alin. 6, se poate observa
de asemenea că reglementarea internă restrânge categoria actelor
juridice care pot conferi calitatea de responsabil cu protecția datelor.
Regulamentul se referă în articolul precizat, fie la un angajat al
operatorului sau al persoanei împuternicite (contract de muncă), fie la
o persoană care acționează în baza unui contract de servicii (categorie
în care intră și contractul de asistență juridică încheiat sub auspiciile
Legii nr. 51/1995). Rezultă din același art. 37 din Regulament, că
persoana responsabilă cu protecția datelor trebuie să dețină cunoștințe
juridice, fără vreo specializare în tehnologie, și din această perspectivă
reglementarea internă fiind restrictivă și nelegală.

Art. 38: Funcţia responsabilului cu protecţia datelor
(1) Operatorul şi persoana împuternicită de operator se asigură că responsabilul cu protecţia
datelor este implicat în mod corespunzător şi în timp util în toate aspectele legate de protecţia
datelor cu caracter personal.
(2) Operatorul şi persoana împuternicită de operator sprijină responsabilul cu protecţia datelor
în îndeplinirea sarcinilor menţionate la articolul 39, asigurându-i resursele necesare pentru
executarea acestor sarcini, precum şi accesarea datelor cu caracter personal şi a operaţiunilor
de prelucrare, şi pentru menţinerea cunoştinţelor sale de specialitate.
(3) Operatorul şi persoana împuternicită de operator se asigură că responsabilul cu protecţia
datelor nu primeşte niciun fel de instrucţiuni în ceea ce priveşte îndeplinirea acestor sarcini.
Acesta nu este demis sau sancţionat de către operator sau de persoana împuternicită de operator
pentru îndeplinirea sarcinilor sale. Responsabilul cu protecţia datelor răspunde direct în faţa
celui mai înalt nivel al conducerii operatorului sau persoanei împuternicite de operator.
(4) Persoanele vizate pot contacta responsabilul cu protecţia datelor cu privire la toate
chestiunile legate de prelucrarea datelor lor şi la exercitarea drepturilor lor în temeiul
prezentului regulament. (5) Responsabilul cu protecţia datelor are obligaţia de a respecta
secretul sau confidenţialitatea în ceea ce priveşte îndeplinirea sarcinilor sale, în conformitate cu
dreptul Uniunii sau cu dreptul intern. (6) Responsabilul cu protecţia datelor poate îndeplini şi

6

alte sarcini şi atribuţii. Operatorul sau persoana împuternicită de operator se asigură că niciuna
dintre aceste sarcini şi atribuţii nu generează un conflict de interese.
Art. 39: Sarcinile responsabilului cu protecţia datelor
(1) Responsabilul cu protecţia datelor are cel puţin următoarele sarcini:
a) informarea şi consilierea operatorului, sau a persoanei împuternicite de operator, precum şi
a angajaţilor care se ocupă de prelucrare cu privire la obligaţiile care le revin în temeiul
prezentului regulament şi al altor dispoziţii de drept al Uniunii sau drept intern referitoare la
protecţia datelor; b) monitorizarea respectării prezentului regulament, a altor dispoziţii de drept
al Uniunii sau de drept intern referitoare la protecţia datelor şi a politicilor operatorului sau ale
persoanei împuternicite de operator în ceea ce priveşte protecţia datelor cu caracter personal,
inclusiv alocarea responsabilităţilor şi acţiunile de sensibilizare şi de formare a personalului
implicat în operaţiunile de prelucrare, precum şi auditurile aferente;
c) furnizarea de consiliere la cerere în ceea ce priveşte evaluarea impactului asupra protecţiei
datelor şi monitorizarea funcţionării acesteia, în conformitate cu articolul 35;
d) cooperarea cu autoritatea de supraveghere;
e) asumarea rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind aspectele
legate de prelucrare, inclusiv consultarea prealabilă menţionată la articolul 36, precum şi, dacă
este cazul, consultarea cu privire la orice altă chestiune.
(2) În îndeplinirea sarcinilor sale, responsabilul cu protecţia datelor ţine seama în mod
corespunzător de riscul asociat operaţiunilor de prelucrare, luând în considerare natura,
domeniul de aplicare, contextul şi scopurile prelucrării.

Opinia UNBR:
Nici art. 38 și 39 nu justifică caracterul restrictiv al reglementării
interne analizate.

3. DISPOZIȚII ALE LEGII NR. 51/1995 REPUBLICATĂ (extras)
Potrivit art. 3 din lege:
(1) Activitatea avocatului se realizează prin:
a) consultații și cereri cu caracter juridic;
b) asistenţă şi reprezentare juridică în faţa instanţelor judecătoreşti, a organelor de
urmărire penală, a autorităţilor cu atribuţii jurisdicţionale, a notarilor publici şi a
executorilor judecătoreşti, a organelor administraţiei publice şi a instituţiilor, precum
şi a altor persoane juridice, în condiţiile legii;
c) redactarea de acte juridice, atestarea identității părților, a conținutului și a datei actelor
prezentate spre autentificare;
d) asistarea şi reprezentarea persoanelor fizice sau juridice interesate în faţa altor
autorităţi publice cu posibilitatea atestării identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei
actelor încheiate;
e) apărarea şi reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor şi intereselor
legitime ale persoanelor fizice şi juridice în raporturile acestora cu autorităţile publice,
cu instituţiile şi cu orice persoană română sau străină;
f) activităţi de mediere;
g) activități fiduciare desfășurate în condițiile Codului Civil;
h) stabilirea temporară a sediului pentru societăţi la sediul profesional al avocatului şi
înregistrarea acestora, în numele şi pe seama clientului, a părţilor de interes, a părţilor
sociale sau a acţiunilor societăţilor astfel înregistrate;
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i) activităţile prevăzute la lit. g) şi h) se pot desfăşura în temeiul unui nou contract de
asistenţă juridică;
j) activităţi de curatelă specială potrivit legii şi Statutului profesiei de avocat;
k) orice mijloace şi căi proprii exercitării dreptului de apărare, în condiţiile legii.

Opinia UNBR:
Apreciem că avocatul poate exercita activități specifice persoanei
responsabile cu protecția datelor, în virtutea atribuțiilor prevăzute la art.
3 alin. 1 lit. a, b, c, e din Legea nr. 51/1995 republicată. Analizând
atribuțiile ”specifice” calității de responsabil cu protecția datelor (a se
vedea spre exemplu art. 4 lit. a) și c) din proiectul de lege: informarea
organizației și persoanelor vizate cu privire la drepturile și obligațiile lor
in baza legislației privind protecția datelor cu caracter personal și
emiterea de recomandări și oferirea asistentei de specialitate
organizației cu privire la interpretarea și aplicarea prevederilor legislației
privind protecția datelor cu caracter personal), se poate observa că
acestea se suprapun consultanței juridice pe care o poate acorda un
avocat în baza Legii nr. 51/1995.

*
*

*

Având în vedere cele sus menționate, va înaintăm următoarele PROPUNERI DE
MODIFICARE ALE PROIECTUL LEGII PRIVIND ORGANIZAREA PROFESIEI DE
RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (
)
In privința art. 2 , propunem următoarea modificare:
În sensul prezentei legi următorii termeni se definesc astfel:
• „Date cu caracter personal” înseamnă orice informație privind o persoana fizica identificata
sau identificabila („persoana vizata”). Operatorul de date este persoana care stabilește
scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.
• Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal este persoana fizica sau juridica,
instituția/autoritatea publica, agenda sau un alt organism (operator) care îndeplinește sarcinile
prevăzute in Legea nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie - 2016 privind protectia
persoanelor fizice in 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), cap v, art. 10, in baza unui contract de munca, contract comercial sau de
asistență juridică încheiat în condițiile Legii nr. 51/1995.
În privința art. 3, propunem următoarea modificare:
Poate deveni Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal persoana care îndeplinește
cumulativ următoarele condiții:
a) are capacitate deplina de exercițiu;
b) are studii superioare cu diplomă de licență;
c) are o vechime in munca sau în profesie de minim 1 an;
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d) a efectuat un curs de specializare / perfecționare absolvit cu certificat care sa ateste
competentele necesare exercitării meseriei;
e) este apta, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei activități;
f) nu a fost condamnata definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni de natura sa aducă atingere
prestigiului profesiei.
Avocatul definitivat în profesie îndeplinește calitatea de responsabil cu protecția datelor cu
caracter personal in virtutea calității sale, în baza contractului de asistență judiciară, conform
Legii nr.51/1995.
In privința art. 6 propunem următoarea modificare:
(1) Sancțiunile disciplinare ce se aplica Responsabililor cu protecția datelor cu caracter
personal, in raport cu gravitatea abaterilor săvârșite, sunt următoarele:
a) mustrare;
b) avertisment scris;
c) suspendarea dreptului de a exercita profesia de Responsabil cu protecția datelor cu caracter
personal pe o perioada de timp de la 3 luni la un an;
(2) Abaterile in funcție de care se aplica sancțiunile disciplinare se stabilesc de către Corpul
Responsabililor cu protecția datelor cu caracter personal.
(3) Mustrarea și avertismentul se pot da de către operator in baza Regulamentului de Organizare
și Funcționare, dacă responsabilul cu protecția datelor este salariatul operatorului.
(4) Suspendarea dreptului de a exercita profesia de Responsabil cu protecția datelor cu caracter
personal pe o perioada de timp de la 3 luni la un an se face de către Corpul Responsabililor cu
protecția datelor cu caracter personal in baza unui raport. Decizia Corpului poate fi atacata in
instanța de contencios administrativ.
In cazul avocaților care îndeplinesc calitatea de responsabil cu protecția datelor cu caracter
personal, sancțiunile se aplica conform dispozițiilor Legii nr.51/1995 privind organizarea si
fucționarea profesiei de avocat.
Apreciem că în condițiile modificării art. 2, art. 3 și art. 6 conform propunerilor de mai sus,
modificarea art. 20 nu se mai impune.
Suplimentar, se poate observa că proiectul de lege nu reglementează procedura de admitere
în profesie/de autorizare a Responsabililor cu protecția datelor și nu impune condiția
studiilor superioare juridice, în condițiile în care persoana responsabilă cu protecția
datelor este numit în proiect jurist (specializat în tehnologie).
Atașăm un tabel de lucru cu poziția UNBR.

Vă mulțumim!
Cu deosebită considerație,

Președintele UNBR
Av. dr. Traian-Cornel Briciu
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Nr.
Text propus spre adoptare
crt.
Art. 2- În sensul prezentei legi
1.
următorii termeni se definesc astfel:
...
• Responsabilul cu protecția datelor cu
caracter personal este persoana fizica
sau juridica, instituția/autoritatea
publica, agenda sau un alt organism
(operator) care îndeplinește sarcinile
prevăzute in Legea nr. 190/2018
privind masuri de punere in aplicare a
Regulamentului (UE) 2016/679 al
Parlamentului European și al
Consiliului din 27 aprilie - 2016
privind protectia persoanelor fizice in
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), cap
v, art. 10, in baza unui contract de
munca, contract comercial.

Amendament UNBR

Motivare

Art. 2- În sensul prezentei legi
următorii termeni se definesc astfel:
...
• Responsabilul cu protecția datelor cu
caracter personal este persoana fizica
sau juridica, instituția/autoritatea
publica, agenda sau un alt organism
(operator) care îndeplinește sarcinile
prevăzute in Legea nr. 190/2018
privind masuri de punere in aplicare a
Regulamentului (UE) 2016/679 al
Parlamentului
European și
al
Consiliului din 27 aprilie - 2016
privind protecția persoanelor fizice in
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), cap
v, art. 10, in baza unui contract de
munca, contract comercial sau de
asistență juridică încheiat în condițiile
Legii nr. 51/1995.

1. Analizând Expunerea de motive a Proiectului de lege, rezultă că
persoana care poate îndeplini calitatea/profesia de responsabil cu
protecția datelor trebuie să dețină cunoștințe juridice și tehnice, mai
exact să fie „un jurist specializat în tehnologie”.
Analizând conținutul proiectului de lege, se poate observa că
tehnologia presupune aptitudinea de a utiliza calculatorul, programele
și aplicațiile informatice, necesare unei prelucrări rapide, eficiente și
legale a datelor cu caracter personal.
Condiția este îndeplinită de orice avocat român, având în vedere
particularitățile activității profesionale, respectiv tehnoredactarea
actelor specifice procesului judiciar ori activităților de consultanță
juridică acordată în diferite domenii, utilizarea programelor
informatice, utilizarea portalului instanțelor de judecată și a dosarului
electronic, utilizarea diferitelor rețele informatice pentru desfășurarea
activității.
Profesia de responsabil cu protecția datelor nu presupune cunoștințe
avansate de tehnologie, care nu ar fi la îndemâna avocatului.
Pe de altă parte, apreciem că nu este cazul să se creeze prin lege o nouă
„profesie juridică”, sugerată de formula „jurist specializat in
tehnologie”, titlu atribuit „persoanei responsabile cu protecția datelor
cu caracter personal”, în condițiile în care în țările europene aceasta
este numai o „ocupație” (denumită „DPO” sau „ofițer de protecție a
datelor”).
2. Din Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 (Regulamentul
general privind protecția datelor) se desprind următoarele concluzii:
a) Analizând principiile enumerate în Regulament, se poate observa că
acestea pot fi atinse prin activitatea profesională de prelucrare a datelor
cu caracter personal realizată de avocat.
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b) Analizând art. 24 și 25 din Regulament, se poate observa că
implementarea tehnologiei în scopul prelucrării datelor cu caracter
personal este obligația operatorului de date, nu a responsabilului cu
protecția datelor, respectiv nu a persoanei împuternicite de operator,
așa cum o denumește Regulamentul.
c) Analizând art. 28 din Regulament, se poate observa că nu se impune
încheierea unui anumit tip de contract în mod exclusiv, de muncă sau
comercial, ceea ce face ca prevederea din proiectul de lege de la art. 2
a doua bulină să fie contrară Regulamentului. Apreciem că prin
reglementarea internă nu se poate restrânge sfera actelor juridice care
se pot încheia între operatorul de date cu caracter personal și persoana
desemnată, respectiv responsabilul cu protecția datelor. Atâta vreme
cât Regulamentul se referă în mod generic la contract sau alt act
juridic, fără a-l numi în mod exclusiv, limitativ, singurele condiții
fiind acelea de a avea caracter obligatoriu pentru persoana
împuternicită de operator în raport cu operatorul şi de a stabili obiectul
şi durata prelucrării, natura şi scopul prelucrării, tipul de date cu
caracter personal şi categoriile de persoane vizate şi obligaţiile şi
drepturile operatorului, apreciem că nici reglementarea internă nu
poate limita categoria actelor juridice care pot fi încheiate între
operatorul de date cu caracter personal și persoana desemnată,
respectiv responsabilul cu protecția datelor.
d) Analizând art. 37 din Regulament, în special alin. 6, se poate observa
de asemenea că reglementarea internă restrânge categoria actelor
juridice care pot conferi calitatea de responsabil cu protecția datelor.
Regulamentul se referă în articolul precizat, fie la un angajat al
operatorului sau al persoanei împuternicite (contract de muncă), fie la
o persoană care acționează în baza unui contract de servicii (categorie
în care intră și contractul de asistență juridică încheiat sub auspiciile
Legii nr. 51/1995). Rezultă din același art. 37 din Regulament, că
persoana responsabilă cu protecția datelor trebuie să dețină cunoștințe
juridice, fără vreo specializare în tehnologie, și din această perspectivă
reglementarea internă fiind restrictivă și nelegală.
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2.

Art. 3. Poate deveni Responsabil cu
protecția datelor cu caracter personal
persoana care îndeplinește cumulativ
următoarele condiții:
a) are capacitate deplina de exercițiu;
b) are studii superioare cu diplomă de
licență;
c) are o vechime in munca de minim 1
an;
d) a efectuat un curs de specializare /
perfecționare absolvit cu certificat
care sa ateste competentele necesare
exercitării meseriei;
e) este apta, din punct de vedere
medical, pentru exercitarea acestei
activități;

e) Nici art. 38 și 39 nu justifică caracterul restrictiv al reglementării
interne analizate.
3. În virtutea atribuțiilor prevăzute la art. 3 alin. 1 lit. a, b, c, e din
Legea nr. 51/1995 republicată, apreciem că avocatul poate exercita
activități specifice persoanei responsabile cu protecția datelor.
Analizând atribuțiile ”specifice” calității de responsabil cu protecția
datelor (a se vedea spre exemplu art. 4 lit. a) și c) din proiectul de lege:
informarea organizației și persoanelor vizate cu privire la drepturile și
obligațiile lor in baza legislației privind protecția datelor cu caracter
personal și emiterea de recomandări și oferirea asistentei de
specialitate organizației cu privire la interpretarea și aplicarea
prevederilor legislației privind protecția datelor cu caracter personal),
se poate observa că acestea se suprapun consultanței juridice pe care o
poate acorda un avocat în baza Legii nr. 51/1995.
Art. 3. (1) Poate deveni Responsabil cu A se vedea aceleași rațiuni ca la pct. 1.
protecția datelor cu caracter personal
persoana care îndeplinește cumulativ
următoarele condiții:
a) are capacitate deplina de exercițiu;
b) are studii superioare cu diplomă de
licență;
c) are o vechime in munca sau în
profesie de minim 1 an;
d) a efectuat un curs de specializare /
perfecționare absolvit cu certificat care
sa ateste competentele necesare
exercitării meseriei;
e) este apta, din punct de vedere
medical, pentru exercitarea acestei
activități;
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3.

f) nu a fost condamnata definitiv pentru f) nu a fost condamnata definitiv pentru
săvârșirea unei infracțiuni de natura sa săvârșirea unei infracțiuni de natura sa
aducă atingere prestigiului profesiei.
aducă atingere prestigiului profesiei.
(2) Avocatul definitivat în profesie
îndeplinește calitatea de responsabil
cu protecția datelor cu caracter
personal in virtutea calității sale, în
baza contractului de asistență
judiciară, conform Legii nr.51/1995.
Art. 6 (1) Sancțiunile disciplinare ce se Art. 6 (1) Sancțiunile disciplinare ce se A se vedea aceleași rațiuni ca la pct. 1
aplica Responsabililor cu protecția aplica Responsabililor cu protecția
datelor cu caracter personal, in raport datelor cu caracter personal, in raport
cu gravitatea abaterilor săvârșite, sunt cu gravitatea abaterilor săvârșite, sunt
următoarele:
următoarele:
a) mustrare;
a) mustrare;
b) avertisment scris;
b) avertisment scris;
c) suspendarea dreptului de a exercita c) suspendarea dreptului de a exercita
profesia de Responsabil cu protecția profesia de Responsabil cu protecția
datelor cu caracter personal pe o datelor cu caracter personal pe o
perioada de timp de la 3 luni la un an; perioada de timp de la 3 luni la un an;
(2) Abaterile in funcție de care se (2) Abaterile in funcție de care se
aplica sancțiunile disciplinare se aplica sancțiunile disciplinare se
stabilesc
de
către
Corpul stabilesc
de
către
Corpul
Responsabililor cu protecția datelor cu Responsabililor cu protecția datelor cu
caracter personal.
caracter personal.
(3) Mustrarea și avertismentul se pot (3) Mustrarea și avertismentul se pot
da de către operator in baza da de către operator in baza
Regulamentului de Organizare și Regulamentului de Organizare și
Funcționare, dacă responsabilul cu
Funcționare.
(4) Suspendarea dreptului de a exercita protecția datelor este salariatul
profesia de Responsabil cu protecția operatorului.
datelor cu caracter personal pe o
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perioada de timp de la 3 luni la un an
se face de către Corpul Responsabililor
cu protecția datelor cu caracter
personal in baza unui raport. Decizia
Corpului poate fi atacata in instanța de
contencios administrativ.

(4) Suspendarea dreptului de a exercita
profesia de Responsabil cu protecția
datelor cu caracter personal pe o
perioada de timp de la 3 luni la un an
se face de către Corpul Responsabililor
cu protecția datelor cu caracter
personal in baza unui raport. Decizia
Corpului poate fi atacata in instanța de
contencios administrativ.
(5) In cazul avocaților care
îndeplinesc calitatea de responsabil cu
protecția datelor cu caracter personal,
sancțiunile se aplica conform
dispozițiilor Legii nr.51/1995 privind
organizarea si ficționarea profesiei de
avocat.
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