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2018 a fost un an decisiv pentru protecția datelor. La 25 mai 
2018, a intrat în vigoare multașteptatul Regulament General 
de Protecție a Datelor (RGPD). Pe lângă actualizarea normelor 
Uniunii Europene în materie de protecție a datelor în era 
digitală, acest regulament a instituit Comitetul European 
pentru Protecția Datelor (CEPD) pentru a asigura aplicarea 
consecventă a noilor norme în întregul SEE.

CEPD este, prin urmare, un organism al UE relativ recent. Cu 
toate acestea, chiar și în primele șapte luni de existență a 
acestuia, am depășit mai multe etape de referință asupra 
cărora suntem acum în măsură să reflectăm.

Rolul nostru este de a asigura aplicarea armonizată a RGPD 
în întregul SEE. În acest scop, am adoptat cele 16 orientări 
legate de RGPD ale Grupului de Lucru „Articolul 29”, am 
adoptat alte 4 orientări, 26 avize privind evaluările impactului 
asupra protecției datelor efectuate de autoritățile naționale 
de supraveghere și am organizat cinci reuniuni plenare care 
au abordat o serie de subiecte, de la proiectul de decizie 
UE-Japonia privind nivelul de protecție adecvat al datelor la 
probele electronice și la confidențialitatea în mediul online. 

Reacțiile primite de la părțile interesate cu privire la primul 
an de activitate sunt încurajatoare. Numeroase persoane și 
societăți solicită acum o mai bună aliniere la nivel global în 
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ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. 
Considerăm că prin coordonarea unei abordări coerente a 
protecției datelor, UE demonstrează că respectarea drepturilor 
persoanelor la viața privată și protecția datelor se articulează 
bine cu o economie înfloritoare, nu în ultimul rând pentru 
că oferă întreprinderilor un cadru clar și creează avantaje 
competitive, cum ar fi o mai bună loialitate a clienților și 
operațiuni mai eficiente.

Anul viitor se anunță a fi și mai plin. La începutul anului 2019, 
am adoptat programele noastre de lucru pentru perioada 
2019-2020. Programul de lucru al Comitetului European pentru 
Protecția Datelor își propune să abordeze nevoile prioritare ale 
tuturor părților interesate, inclusiv ale legiuitorilor UE. După 
ce a emis deja orientări privind interpretarea noilor dispoziții 
introduse de RGPD, atenția CEPD se va orienta către articole și 
tehnologii specifice.

După părerea mea, în condițiile în care autoritățile naționale de 
supraveghere colaborează pe picior de egalitate și beneficiem 
de sprijinul secretariatului tehnic, CEPD este bine pregătit 
pentru misiunea sa de a menține un nivel ridicat de protecție 
a datelor în întregul SEE. Privind în perspectivă, am încredere 
că vom continua să conducem prin puterea exemplului în 
eforturile de promovare a transparenței și cooperării în cadrul 
SEE și în afara acestuia.
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Comitetul European pentru Protecția Datelor este un organism 
european independent, instituit prin Regulamentul General 
privind Protecția Datelor (RGPD), care contribuie la aplicarea 
coerentă a normelor privind protecția datelor în întregul Spațiu 
Economic European (SEE) și promovează cooperarea dintre 
autoritățile sale pentru protecția datelor. 

CEPD își propune să asigure aplicarea consecventă în Spațiul 
Economic European a Regulamentului General privind Protecția 
Datelor și a Directivei europene de aplicare a legii.

CEPD poate adopta orientări generale pentru a clarifica și 
mai bine legile europene privind protecția datelor, punând la 
dispoziția părților interesate – inclusiv a persoanelor fizice 
– o interpretare consecventă a drepturilor și obligațiilor și 
furnizând autorităților de supraveghere un punct de referință 
pentru punerea în aplicare a RGPD.

CEPD este, de asemenea, împuternicit să emită avize sau 
decizii pentru a garanta aplicarea consecventă a RGPD de 
către autoritățile naționale de supraveghere („avize privind 
coerența” sau „decizii privind coerența”). Totodată, CEPD 
oferă consiliere Comisiei Europene cu privire la toate aspectele 
legate de protecția datelor cu caracter personal și de noua 
legislație propusă în Uniunea Europeană.

Comitetul acționează în conformitate cu Regulamentul de 
Procedură și cu principiile sale directoare.

CEPD este compus din reprezentanți ai autorităților naționale 
de protecție a datelor și Autoritatea Europeană pentru Protecția 
Datelor (AEPD). Autoritățile de supraveghere din statele AELS 
SEE (Islanda, Liechtenstein și Norvegia) au, de asemenea, 
calitatea de membru în ceea ce privește chestiunile legate de 
RGDP, deși nu au drept de vot și nici nu pot fi alese în calitate 

 3. About the European Data Protection Board

Despre Comitetul European 
pentru Protecția Datelor

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:32016L0680
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/rules-procedure/rules-procedure_ro
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/rules-procedure/rules-procedure_ro
https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb_ro#Guiding%20principles
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de președinte sau vicepreședinte. Comisia Europeană și – în 
ceea ce privește aspectele referitoare la RGPD – Autoritatea de 
Supraveghere a Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS) 
au dreptul de a participa la activitățile Comitetului, fără a 
avea, însă, drept de vot.

CEPD are un secretariat, care este asigurat de AEPD. Un 
Memorandum de înțelegere stabilește condițiile cooperării 
dintre CEPD și AEPD. Memorandumul a fost semnat în cadrul 
primei reuniuni plenare a Comitetului European pentru 
Protecția Datelor, la 25 mai 2018.

Despre Comitetul European 
pentru Protecția Datelor

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/edpb-secretariat_ro
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/memorandum-understanding/memorandum-understanding_ro
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Regulamentul de Procedură a fost adoptat în cursul primei 
reuniuni plenare a Comitetului European pentru Protecția 
Datelor, care a avut loc la 25 mai 2018. O serie de modificări au 
fost aprobate la 23 noiembrie 2018. 

În cadrul CEPD au fost înființate mai multe subgrupuri de 
experți în scopul de a-l asista la îndeplinirea sarcinilor sale. 
În plus, s-a înființat secretariatul CEPD în scopul de a furniza 
sprijin analitic, administrativ și logistic pentru CEPD. 

3.1.  ACTIVITĂȚILE CEPD
În perioada 25 mai-31 decembrie 2018, au avut loc cinci 
sesiuni plenare ale CEPD. În plus, au avut loc 36 de reuniuni 
ale subgrupurilor. 

În cursul primei sale reuniuni plenare din 25 mai 2018, CEPD 
a aprobat 16 orientări stabilite anterior de Grupul de Lucru 

„articolul 29” (WP29). În restul anului 2018, CEPD a adoptat 
încă patru orientări menite să clarifice o serie de dispoziții 
din RGPD. Aceste orientări au vizat certificarea și identificarea 
criteriilor de certificare, derogările referitoare la transferurile 
internaționale, domeniul de aplicare teritorial al RGPD și 
acreditarea organismelor de certificare. 

Pentru a garanta aplicarea consecventă a RGPD în cazurile în 
care o autoritate de supraveghere dorește să adopte măsuri 
specifice cu implicații transfrontaliere, CEPD emite avize 
privind coerența. Autoritatea de supraveghere competentă 
trebuie să ia în considerare avizul în cea mai mare măsură 
posibilă. În perioada 25 mai-31 decembrie 2018, CEPD a 
adoptat 26 avize privind listele naționale de operațiuni de 
prelucrare a datelor care fac obiectul unei evaluări a impactului 
asupra protecției datelor. Obiectivul exercițiului a fost acela de 
a asigura coerența la nivelul tuturor listelor naționale. 

 5. European Data Protection Board activities in 2018

Instituirea, în 2018, a CEPD și a 
secretariatului – prezentare generală

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/rules-procedure/rules-procedure_ro
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consumatorilor și de încălcări ale securității datelor cu caracter 
personal.

În 2018, 43 de proceduri One-Stop-Shop au fost inițiate de 
autoritățile de supraveghere din 14 țări din SEE. La sfârșitul 
anului, procedurile se aflau în diferite stadii: 20 erau la 
nivelul consultărilor informale, 20 erau la nivelul de proiect 
de decizie și două erau la nivelul deciziei finale. Aceste prime 
decizii finale One-Stop-Shop au fost legate de exercitarea 
drepturilor persoanelor fizice, de temeiul juridic adecvat 
pentru prelucrarea datelor și de notificările privind încălcarea 
securității datelor.

Procedura de asistență reciprocă permite autorităților de 
supraveghere să solicite informații de la alte autorități de 
supraveghere, dar și să solicite alte măsuri pentru o cooperare 
eficace. În perioada cuprinsă între 25 mai și 31 decembrie 
2018, au fost declanșate 397 de cereri de asistență reciprocă, 
atât formale, cât și informale. 89 % din cereri au primit răspuns 
în termen de 23 de zile.

În 2018, nu au fost inițiate operațiuni comune.

În 2018, autoritățile de supraveghere ale celor 31 țări din SEE 
au raportat peste o sută de mii de cazuri la nivel național. 
Majoritatea cazurilor au fost legate de plângeri sau au fost 
inițiate pe baza notificărilor de încălcare a securității datelor 
primite de la operatori.

3.3.  CONSULTĂRI
CEPD organizează consultări publice cu privire la orientările 
sale pentru a colecta punctele de vedere ale tuturor părților 
interesate și ale cetățenilor. În 2018, CEPD a publicat trei 
consultări referitoare la proiectul său de orientări, respectiv 
privind certificarea, domeniul de aplicare teritorială a RGPD și 
acreditarea organismelor de certificare.

Ca parte a revizuirii anuale a activităților CEPD – instituită prin 
articolul 71 din Regulamentul General privind Protecția Datelor 
– a fost realizat un sondaj în rândul părților interesate, 

CEPD acționează, de asemenea, în calitate de organism de 
soluționare a litigiilor și emite decizii cu caracter obligatoriu. 
Cu toate acestea, în perioada 25 mai-31 decembrie 2018, 
nu a fost inițiată nicio procedură de soluționare a litigiilor. 
Acest lucru sugerează că, până în prezent, autoritățile de 
supraveghere au reușit să ajungă la consens cu privire la toate 
cazurile transfrontaliere. 

CEPD consiliază Comisia Europeană cu privire la toate 
aspectele legate de protecția datelor cu caracter personal, 
inclusiv prin evaluări ale standardelor de protecție a datelor în 
țări terțe sau în cadrul organizațiilor internaționale. În 2018, 
CEPD a emis două astfel de avize, la solicitarea Comisiei: unul 
referitor la probele electronice (e-evidence) și altul referitor 
la decizia UE-Japonia privind nivelul de protecție adecvat. 
Din proprie inițiativă, CEPD a adoptat și o declarație privind 
concentrarea economică. 

În 2018, CEPD a adoptat și două scrisori. Prima cuprindea 
orientări destinate Corporației pentru alocarea de nume și 
numere de domenii internet (ICANN) cu privire la dezvoltarea 
unui model compatibil cu RGDP pentru accesul la datele cu 
caracter personal prelucrate în cadrul sistemelor WHOIS al 
acestora, iar cea de a doua era legată de Directiva revizuită 
privind serviciile de plată (Directiva DSP2). 

3.2.  ACTIVITĂȚILE AUTORITĂȚILOR DE SUPRAVEGHERE
În temeiul RGPD, autoritățile de supraveghere au datoria 
de a coopera în vederea asigurării aplicării consecvente a 
Regulamentului în cazurile cu o componentă transfrontalieră. 
Există diferite proceduri de cooperare, cum ar fi operațiuni 
comune, asistență reciprocă sau o procedură specifică 
denumită „One-Stop-Shop” („ghișeu unic”). 

În perioada 25 mai-31 decembrie 2018, în sistemul IMI au fost 
înregistrate 255 de cazuri cu o componentă transfrontalieră. 
Cele mai multe cazuri au rezultat din plângeri depuse de 
persoane fizice (176 de cazuri). Restul (79 de cazuri) proveneau 
din alte surse. Cele trei subiecte principale ale acestor cazuri 
erau legate de drepturile persoanelor vizate, de drepturile 

Instituirea, în 2018, a CEPD și a 
secretariatului – prezentare generală
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concentrat asupra a 20 de orientări privind RGPD. Respondenții 
au făcut parte din asociații comerciale din Europa, America de 
Nord și Asia-Pacific. 

Șaizeci și cinci de procente din părțile interesate au considerat 
că orientările sunt utile. În vreme ce 45 de procente le-au 
considerat a fi suficient de pragmatice și de operaționale 
pentru nevoile lor, 23 de procente au solicitat îmbunătățiri. De 
exemplu, s-a recomandat ca orientările să fie mai scurte și mai 
pragmatice. 

Majoritatea observațiilor privind procesul de consultare și de 
redactare a orientărilor au fost pozitive sau neutre. Unele părți 
interesate au încurajat CEPD să sporească oportunitățile de 
implicare și de cooperare la elaborarea orientărilor. 
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În 2019 și 2020, CEPD își propune să se concentreze, în 
orientările pe care le furnizează, pe drepturile persoanelor 
vizate, pe conceptul de operator și de persoană împuternicită 
de operator și pe interesul legitim. CEPD va continua să 
consilieze Comisia cu privire la aspecte cum ar fi solicitările 
transfrontaliere de acces la date referitoare la probele 
electronice, revizuirea sau introducerea deciziilor privind 
caracterul adecvat al transferurilor de date către țări terțe și 

toate eventualele revizuiri ale Acordului UE-Canada privind 
registrul cu numele pasagerilor (PNR). 

În 2019, CEPD își va continua misiunea prin aprofundarea 
relațiilor existente cu părțile interesate și prin dezvoltarea de 
noi relații cu părțile relevante și va continua, în același timp, 
să participe la conferințe pertinente și să asigure o puternică 
prezență pe platformele de comunicare socială. 

 9. Main objectives for 2019

Principalele obiective 
pentru 2019
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