PROPUNERE LEGISLATIVA
DE MODIFICARE A ART. 16 DIN LEGEA 51/1995 PRIVIND EXERCITAREA SI
ORGANIZAREA PROFESIEI DE AVOCAT

Prezenta propunere are ca scop modificarea art. 16 din Legea 51/1995 privind
organizarea și exercitarea profesiei de avocat1, în sensul mentionarii exprese în cuprinsul legii a
faptului ca exercitarea profesiei de avocat este compatibila cu calitatea sau functia de
responsabil cu protecția datelor cu caracter personal

MOTIVE

1. Începând cu data de 25 mai 2018, a intrat în vigoare Regulamentul 2016/679/UE
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și
privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare
"Regulamentul")
2. Regulamentul are caracter obligatoriu pentru toate statele membre ale Uniunii
Europene, aplicandu-se în mod direct, fără a mai fi necesara preluarea lui în legislatia interna a
fiecarui stat. El se aplica începând cu data de 25 mai 2019.
3. Acest Regulament conține mai multe definitii ale notiunilor specifice domeniului
protectiei datelor cu caracter personal, după cum urmează:
-„date cu caracter personal” (DPC) orice informații privind o persoană fizică identificată
sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate
fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi
un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai

Exercitarea profesiei de avocat este compatibilă numai cu:
a)calitatea de deputat sau senator, consilier în consiliile locale sau județene;
b)activități și funcții didactice în învățământul juridic superior;
c)activitatea literară și publicistică;
d)calitatea de arbitru, mediator, conciliator sau negociator, consilier fiscal, consilier în proprietate intelectuală,
consilier în proprietate industrială, traducător autorizat, administrator sau lichidator în cadrul procedurilor de reorganizare
și lichidare judiciară, în condițiile legii;
e)alte activități prevăzute de lege.
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multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice,
culturale sau sociale.
-”persoană vizată” orice persoană fizică ale cărei date cu caracter personal sunt
prelucrate
-„prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu
caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de
mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea,
adaptarea saumodificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere,
diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea,
ștergerea sau distrugerea;
-„operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt
organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a
datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin
dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia
pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
4. Regulamentul a introdus, prin art. 37, obligativitatea, pentru anumiti operatori de date
cu caracter personal, de a desemna un responsabil 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.
5. Sarcinile care ii revin responsabilului cu protectia datelor sunt cele prevazute de art. 39
din Regulament:
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.
6. Este evident faptul ca un responsabil cu protectia datelor trebuie sa cunoasca foarte
bine legislatia, in mod special legislatia aplicabila in materia prelucrarii si protejarii datelor cu
caracter personal, aspect mentionat in art 37 al 5 din Regulament:
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.
Aptitudinile și expertiza relevante includ experiență în legislația și practicile de protecție
a datelor la nivel național și european, precum și o înțelegere complexă a RGPD2
Pe langa aceasta, este absolut necesar ca responsabilul cu protectia datelor cu caracter
personal sa fie un cunoscator si al legislatiei interne, existand numeroase situatii in care, fara a
cunoaste legislatia interna, nu isi poate indeplini in mod corect atributiile.
Cu titlu de exemplu, pentru efectuarea unui studiu de impact privitor la prelucrarea
imaginii prin sistemul CCTV – camere de luat vederi- obligatie care ii revine unui responsabil
cu protectia datelor, este necesar ca acesta sa cunoasca legislatia specifica pazei bunurilor si
valorilor- Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia
persoanelor.
Responsabilul cu protectia datelor trebuie sa cunoasca legislatia aplicabila in materia
relatiilor de munca, tinand cont de faptul ca numeroase persoane vizate sunt angajatii.
Responsabilul trebuie sa aiba cunostinte de dreptul comertului electronic, drept
informatic, drept fiscal.
Este deci, de la sine inteles ca un avocat este unul dintre profesionistii cei mai potriviti
pentru a indeplini rolul de responsabil cu protectia datelor, avand cunostintele si expertiza
necesare cerute de Regulament.
7. Responsabilul cu protectia datelor trebuie sa isi poata indeplini atributiile in mod
independent, conform art. 97 din Regulament
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Grupul de lucru art 29 pentru protectia datelor, Ghidul privind responsabilul cu protectia datelor, revizuit in
aprilie 2017, http://www.mmanpis.ro/wp-content/uploads/2018/05/ghid_dpo_ro.pdf

Astfel, el nu primește instrucțiuni de la operator sau persoana împuternicită de operator
în ceea ce privește îndeplinirea sarcinilor sale, nu este demis sau sancționat de operator pentru
îndeplinirea sarcinilor sale și nu există conflict de interese cu alte posibile sarcini sau atribuții.3
Totodata, el nu poate fi tras la raspundere pentru modul în care își indeplineste atribuțiile,
ceea ce este de natura sa ii asigure independenta.
Ca urmare independenta avocatului, așa cum este ea prevazuta de Legea 51/1995
republicata, nu este stirbita în niciun fel în situația în care acesta indeplineste rolul de responsabil
cu protecția datelor.
8. Având în vedere faptul ca
-(1) avocatul nu poate desfasura alte activități și nici nu poate avea alte calități decât cele
prevazute de art 16 din legea 51/1995,
(2) legea privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat trebuie să fie adaptata evolutiei
legislatiei internaționale și comunitare, precum și situatiilor de fapt nou aparute în practica,
(3) responsabilul cu protecția datelor trebuie să fie un profesionist, cunoscator al legislatiei
interne și comunitare privind protecția datelor, precum și a legislatiilor specifice celorlalte ramuri
de drept, mare parte din atribuțiile sale fiind de natura juridica
(4) responsabilul cu protecția datelor se bucura de independenta în indeplinirea atributiilor sale,
neputând fi tras la raspundere cu privire la modul în care își indeplineste atribuțiile
(5) operatorii de date cu caracter personal care au obligatia sa numeasca un responsabil cu
protecția datelor apeleaza deseori la consultarea unui avocat
Apreciem ca se impune modificarea art 16 din Legea nr. 51/1995, republicata, în
sensul mentionarii exprese a faptului ca un avocat poate avea calitatea sau functia de
responsabil cu protecția datelor cu caracter personal.
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