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INTRODUCERE

Prezentul document reprezint" sinteza raportului 
anual 2009 al Autorit"!ii europene pentru protec!ia 
datelor (AEPD). Prezentul raport acoper" anul 2009, 
care este cel de al cincilea an de activitate a AEPD 
în calitatea sa de nou" autoritate de supraveghere 
independent", având misiunea de a asigura respec-
tarea de c"tre institu!iile &i organele UE a drepturilor 
&i libert"!ilor fundamentale ale persoanelor %zice, &i în 
special a vie!ii private a acestora, în ceea ce prive&te 
prelucrarea datelor cu caracter personal. De aseme-
nea, prezentul raport acoper" primul an din cadrul 
mandatului comun de cinci ani al lui Peter Hustinx, 
Autoritatea European" pentru Protec!ia Datelor, &i al 
lui Giovanni Buttarelli, adjunctul Autorit"!ii Europene.

Principalele activit"!i ale AEPD, astfel cum sunt pre-
v"zute în Regulamentul (CE) nr. 45/2001#(1) (denumit 
în continuare „regulamentul”), constau în:

 • monitorizarea &i asigurarea respect"rii dis-
pozi!iilor regulamentului în momentul pre-
lucr"rii datelor cu caracter personal de c"tre 
institu!iile &i organele UE (supraveghere);

 • consilierea institu!iilor &i a organelor UE în toate 
chestiunile referitoare la prelucrarea datelor cu 
caracter personal. Aceasta include consilierea 
cu privire la propuneri legislative &i monitoriza-
rea noilor evolu!ii care au impact asupra protec-
!iei datelor cu caracter personal (consultare);

(1) Regulamentul (CE) nr. 45/2001 din 18 decembrie 2000 privind 
protec!ia persoanelor %zice cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal de c"tre institu!iile &i organele comunitare &i 
privind libera circula!ie a acestor date, JO L 8, 12.1.2001, p.#1.

 • cooperarea cu autorit"!ile na!ionale de supra-
veghere &i cu organismele de supraveghere 
din cadrul fostului „al treilea pilon” al UE, în 
vederea îmbun"t"!irii coeren!ei la nivelul 
protec!iei datelor cu caracter personal (coo-
perare).

Anul 2009 a fost extrem de important pentru drep-
tul fundamental la protec!ia datelor. Acest lucru 
se datoreaz" câtorva evolu!ii esen!iale: intrarea 
în vigoare a Tratatului de la Lisabona, prin care se 
asigur" o baz" juridic" solid" pentru o protec!ie 
cuprinz"toare a datelor în toate domeniile politicii 
UE; ini!ierea unei consult"ri publice privind viito-
rul cadrului juridic al UE pentru protec!ia datelor, 
precum &i adoptarea unui nou program strategic 
pe cinci ani privind spa!iul de libertate, securitate 
&i justi!ie („Programul de la Stockholm”), accentul 
%ind pus în mod deosebit pe protec!ia datelor ca 
element esen!ial pentru legitimitate &i e%cien!" în 
acest domeniu. 

AEPD a fost implicat" puternic în aceste domenii 
&i este hot"rât" s" urmeze aceea&i direc!ie în vii-
torul apropiat. În acela&i timp, s-a asigurat c" rolul 
de activitate independent" de supraveghere este 
exercitat în toate domeniile de activitate obi&nuite. 
Acest lucru a determinat progrese semni%cative, 
atât în supravegherea institu!iilor &i organismelor 
UE atunci când acestea prelucreaz" date cu caracter 
personal, cât &i în consultarea privind noile politici &i 
m"suri legislative, precum &i în cooperarea strâns" 
cu alte autorit"!i de supraveghere pentru a asigura o 
mai mare consecven!" în ceea ce prive&te protec!ia 
datelor. 
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Raportul anual 2008 men!iona urm"toarele obiec-
tive principale pentru 2009. Marea majoritate a aces-
tora au fost îndeplinite în întregime sau par!ial.

 • Sprijinirea re!elei de responsabili cu 
protec!ia datelor

AEPD a continuat s" acorde un sprijin semni%cativ 
responsabililor cu protec!ia datelor, în special la 
nivelul agen!iilor nou în%in!ate, &i a încurajat con-
tinuarea schimburilor de experien!" &i de cele mai 
bune practici între ace&tia, în vederea consolid"rii 
e%cien!ei lor.

 • Rolul veri%c"rilor prealabile 

AEPD aproape a finalizat verificarea prealabil" a 
opera!iunilor de prelucrare existente pentru majo-
ritatea institu!iilor &i organelor cu vechime &i a pus 
un accent din ce în ce mai semni%cativ pe monito-
rizarea recomand"rilor. Veri%carea prealabil" a ope-
ra!iunilor comune de prelucrare în cadrul agen!iilor 
a bene%ciat de o aten!ie deosebit". 

 • Orient"ri în materie de chestiuni orizontale 

AEPD a publicat orient"ri referitoare la recrutarea 
de personal &i datele de natur" medical" la locul de 
munc", precum &i proiecte de orient"ri referitoare 
la supravegherea video, care au f"cut obiectul unei 
consult"ri. Aceste orient"ri sunt menite s" contribuie 
la asigurarea conformit"!ii la nivelul institu!iilor &i 
organelor &i s" ra!ionalizeze procedurile de veri%care 
prealabil".

 • Solu!ionarea plângerilor 

AEPD a adoptat un manual destinat personalului 
privind solu!ionarea plângerilor &i a publicat ideile 
principale ale acestuia pe site-ul internet în vede-
rea inform"rii tuturor p"r!ilor implicate cu privire la 
procedurile relevante, inclusiv cu privire la criteri-
ile de deschidere sau nedeschidere a unei anchete 
referitoare la plângerile care îi sunt adresate. Un 
formular de plângere este disponibil în prezent pe 
site-ul internet.

 • Politica în materie de inspec!ie 

AEPD a continuat s" veri%ce respectarea Regulamen-
tului (CE) nr. 45/2001, prin intermediul diferitelor 
tipuri de controale, la nivelul tuturor institu!iilor &i 
organelor, &i a efectuat o serie de inspec!ii pe teren. 
A fost publicat un prim set de proceduri de inspec!ie 
pentru a se asigura un proces mai previzibil.

 • Domeniul de aplicare al consult"rii 

AEPD a formulat un num"r record de 16 avize &i 
4#seturi de comentarii oficiale cu privire la noile 
propuneri legislative, pe baza unui inventar siste-
matic al subiectelor relevante &i al priorit"!ilor &i a 
asigurat o monitorizare adecvat". Toate avizele &i 
comentariile, precum &i inventarul, sunt disponibile 
pe site-ul internet.

REZULTATE OB!INUTE ÎN 2009
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 • Programul de la Stockholm 

AEPD a acordat o aten!ie deosebit" preg"tirii nou-
lui program strategic pe cinci ani privind spa!iul de 
libertate, securitate &i justi!ie, adoptat de Consiliu 
la sfâr&itul anului 2009. Necesitatea unei protec!ii 
e%ciente a datelor a fost recunoscut" ca %ind o con-
di!ie-cheie.

 • Activit"!ile de informare 

AEPD a îmbun"t"!it calitatea &i e%cien!a instrumen-
telor de informare online (site-ul internet &i buleti-
nul de informare în format electronic) &i a actualizat 
celelalte activit"!i de informare (o nou" bro&ur" de 
informare &i evenimente de sensibilizare a publicu-
lui), acolo unde a fost necesar.

 •  Regulamentul de procedur"

Un regulament de procedur" pentru diferitele activi-
t"!i ale AEPD va % adoptat în curând. În cea mai mare 
parte, acesta va con%rma sau va clari%ca practicile 
actuale &i va % disponibil pe site-ul internet.

 • Gestionarea resurselor

AEPD a înt"rit &i a dezvoltat în continuare activit"-
!ile referitoare la resursele %nanciare &i umane &i a 
acordat o aten!ie deosebit" recrut"rii personalului, 
prin intermediul unui concurs EPSO în domeniul pro-
tec!iei datelor. Se preconizeaz" c" primii candida!i 
câ&tig"tori vor % desemna!i în cursul anului 2010.

Câteva cifre-cheie despre AEPD 
în"2009:

! 110 avize referitoare la veri$c!rile 
prealabile adoptate în leg"tur" cu date 
de natur" medical", evaluarea personalu-
lui, recrutarea de personal, gestionarea 
timpului, anchete de securitate, înregis-
trarea convorbirilor telefonice, instrumen-
tele de performan!" 

! 111 plângeri primite, 42 admisibile. 
Principalele tipuri de înc"lc"ri reclamate: 
înc"lcarea con%den!ialit"!ii datelor, colec-
tarea excesiv" de date sau utilizarea ile-
gal" a datelor de c"tre operator

• 12 cazuri solu%ionate în care AEPD nu 
a constatat nicio înc"lcare a normelor 
de protec!ie a datelor 

• 8 cazuri declarate de neconformitate 
cu normele de protec!ie a datelor 

! 32 de consult!ri privind m!surile 
administrative. A fost acordat" consiliere 
cu privire la o gam" larg" de aspecte juri-
dice legate de prelucrarea datelor cu 
caracter personal întreprins" de institu!iile 
&i organele UE
! 4 inspec%ii pe teren efectuate la dife-
rite institu!ii &i organe UE
! 3 orient!ri publicate în domeniul 
recrut"rii, al datelor de natur" medical" &i 
al supravegherii video
! 16 avize legislative emise cu privire 
la sisteme informatice mari, liste de 
terori&ti, cadrul viitor de protec!ie a date-
lor, s"n"tatea public", impozitare &i trans-
porturi
! 4 seturi de comentarii o$ciale emise 
în ceea ce prive&te accesul public la docu-
mente, serviciul universal &i protec!ia vie-
!ii private în mediul comunica!iilor 
electronice (e-Privacy), precum &i negocie-
rile UE-SUA privind noul acord SWIFT 
! 3 reuniuni ale Grupului Eurodac de 
coordonare a supravegherii organi-
zate, care au avut ca rezultat un al doilea 
raport de inspec!ie coordonat" privind 
informa!iile adresate persoanelor vizate &i 
evaluarea vârstei tinerilor solicitan!i de 
azil 
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SUPRAVEGHEREA

Veri#c$rile prealabile 

Regulamentul (CE) nr. 45/2001 prevede c" toate 
opera!iunile de prelucrare a datelor cu caracter per-
sonal care pot prezenta riscuri speci%ce în leg"tur" 
cu drepturile &i libert"!ile persoanelor vizate sunt 
supuse unei veri%c"ri prealabile de c"tre AEPD. AEPD 
stabile&te ulterior dac" prelucrarea este sau nu în 
conformitate cu regulamentul.

În 2009, AEPD a adoptat 110 avize referitoare 
la veri#c$rile prealabile, acoperind în principal 
aspecte precum date de natur" medical", evaluarea 
personalului, recrutarea de personal, gestionarea 
timpului, înregistrarea convorbirilor telefonice &i 
anchete de securitate. Aceste avize sunt publicate 
pe site-ul internet al AEPD, iar aplicarea acestora este 
monitorizat" în mod sistematic.

Ca urmare a diferitor consult"ri acordate de respon-
sabilii cu protec!ia datelor cu privire la necesitatea 
veri%c"rii prealabile efectuate de AEPD, mai multe 
cazuri au fost declarate ca f"când obiectul veri%c"-
rii prealabile, precum audierile comisarilor numi!i 
la Parlamentul European, evaluarea ergonomic" a 
mediilor de lucru în Parlamentul European &i numi-
rile personalului senior la Parlamentul European.

Monitorizarea conformit$%ii 

Aplicarea Regulamentului privind protec!ia datelor 
de c"tre institu!ii &i organe este monitorizat$ sis-
tematic prin analizarea periodic" a indicatorilor de 
performan!", implicând toate institu!iile &i organele 
UE. În urma exerci!iului din „prim"vara anului 2009”, 
AEPD a publicat un raport care arat" c" institu!iile 
europene au f"cut progrese semni%cative în privin!a 
respect"rii cerin!elor legate de protec!ia datelor, 
îns" în majoritatea agen!iilor se observ" un nivel 
mai redus de conformitate. 

Pe lâng" exerci!iul general de monitorizare, AEPD a 
efectuat &i patru inspec%ii pe teren la diferite insti-
tu!ii &i organe. Aceste inspec!ii sunt monitorizate 
sistematic, iar în viitorul apropiat vor % efectuate mai 
frecvent. În iulie 2009, AEPD a adoptat un manual de 
proceduri de inspec!ie &i a publicat elementele-cheie 
ale acestei proceduri pe site-ul s"u internet.

Plângeri

Una din atribu!iile principale ale AEPD, astfel cum 
au fost stabilite prin Regulamentul privind protec!ia 
datelor, este de a audia &i examina plângerile &i de a 
efectua anchete, %e din proprie ini!iativ", %e în baza 
unei plângeri.

Unul dintre rolurile principale ale AEPD este s! 
supravegheze în mod independent opera"iunile de 
prelucrare efectuate de institu"iile sau organele UE. 
Cadrul juridic este Regulamentul (CE) nr. 45/2001 
privind protec"ia datelor, care stabile#te o serie de 
obliga"ii pentru cei care prelucreaz! date, precum 
#i un num!r de drepturi pentru persoanele ale 
c!ror date cu caracter personal sunt prelucrate. 

Veri$carea prealabil! a opera"iunilor de prelucrare 
a continuat s! reprezinte un aspect important al 
supravegherii în cursul anului 2009, îns! AEPD a 
dezvoltat #i alte forme de supraveghere, precum 
solu"ionarea plângerilor, inspec"ii, consiliere cu 
privire la m!surile administrative #i redactarea 
orient!rilor tematice. 
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Atât num$rul, cât &i complexitatea plângerilor pri-
mite de c"tre AEPD sunt în cre&tere. În 2009, AEPD a 
primit 111 plângeri (o cre&tere de 32#% comparativ 
cu 2008). Dintre acestea, aproximativ dou" treimi 
au fost inadmisibile, întrucât au implicat chestiuni 
de nivel na!ional pentru care AEPD nu este compe-
tent". Restul plângerilor au necesitat anchete mai 
aprofundate. 

Majoritatea problemelor semnalate în plângerile 
admisibile au implicat presupuse înc"lc"ri ale con-
%den!ialit"!ii, colectarea excesiv" a datelor sau uti-
lizarea ilegal" a datelor de c"tre operator, accesul 
la date, dreptul la recti%care &i &tergerea datelor. În 
opt cazuri, AEPD a concluzionat c" normele privind 
protec!ia datelor au fost înc"lcate.

Dintre plângerile admisibile înaintate în 2009, majo-
ritatea au fost îndreptate împotriva Comisiei Euro-
pene, inclusiv O%ciul European de Lupt" Antifraud" 
(OLAF) &i O%ciul European pentru Selec!ia Personalu-
lui (EPSO). Aceast" situa!ie a fost previzibil", întrucât 
Comisia întreprinde mai multe activit"!i de prelu-
crare a datelor cu caracter personal decât alte insti-
tu!ii &i organe UE. Num"rul ridicat al plângerilor care 
vizeaz" OLAF &i EPSO se poate explica prin natura 
activit"!ilor întreprinse de aceste organe.

M$suri administrative
AEPD a continuat s" asigure consiliere privind 
m"surile administrative prev"zute de institu!iile &i 
organele UE în leg"tur" cu prelucrarea datelor cu 
caracter personal. Au fost ridicate numeroase pro-
bleme, inclusiv cea referitoare la transferurile de 
date cu caracter personal c"tre !"ri ter!e sau organi-
za!ii interna!ionale, prelucrarea datelor în cazul unei 
proceduri pandemice, protec!ia datelor în cadrul 
Serviciului de audit intern &i normele de aplicare a 
Regulamentului privind protec!ia datelor. 

Orient$ri tematice

AEPD a adoptat orient"ri privind prelucrarea datelor 
cu caracter personal în vederea recrut$rii &i privind 
datele de natur$ medical$ la locul de munc". În 
2009, AEPD a organizat, de asemenea, o consultare 
public" legat" de orient"rile privind supraveghe-
rea video, punând accentul, printre altele, pe prin-
cipiul „con%den!ialitate prin concep!ie” („Privacy by 
Design”) &i a responsabilit"!ii ca principii-cheie în 
acest context.
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CONSULTAREA

Tendin%e majore
În 2009, o serie de activit"!i &i evenimente semni%ca-
tive au contribuit la apropierea de perspectiva unui 
nou cadru juridic pentru protec%ia datelor. Rea-
lizarea acestei perspective va % un punct dominant 
pe ordinea de zi a AEPD în urm"torii ani. 

La sfâr&itul anului 2008, a fost adoptat pentru 
prima dat" la nivelul UE un cadru juridic general 
pentru protec%ia datelor în domeniul cooper$rii 
poli%iene&ti &i judiciare. De&i nu a fost pe deplin 
satisf"c"tor, acesta a reprezentat un pas important 
în direc!ia corect".

În 2009, un al doilea progres major a constat în 
adoptarea directivei privind con#den%ialitatea 
în mediul comunica%iilor electronice, revizuit" în 
cadrul unui pachet mai amplu. Aceasta a reprezen-

tat, de asemenea, un prim pas c"tre modernizarea 
cadrului legislativ pentru protec!ia datelor. 

Intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona 
marcheaz" o epoc" nou" pentru protec!ia datelor. 
Acesta a determinat nu doar obligativitatea Cartei 
drepturilor fundamentale pentru institu!ii &i organe, 
precum &i pentru statele membre atunci când ac!io-
neaz" în cadrul legisla!iei UE, ci &i introducerea unei 
baze generale pentru un cadru juridic general la arti-
colul#16 din Tratatul privind Func!ionarea Uniunii 
Europene (TFUE). 

În 2009, Comisia a lansat, de asemenea, o consul-
tare public" privind viitorul cadrului juridic pentru 
protec!ia datelor. AEPD a colaborat îndeaproape 
cu colegii pentru a asigura o contribu!ie comun" 
adecvat" la aceast" consultare &i a pro%tat de diferite 
ocazii pentru a sublinia necesitatea unei protec!ii 
mai cuprinz"toare &i mai e%ciente a datelor în Uni-
unea European".

Avizele AEPD  
&i chestiunile-cheie 
AEPD a continuat s" aplice politica de consultare 
general" &i a emis un num"r record de avize legis-
lative cu privire la diferite subiecte. Aceast" politic" 
prevede &i o abordare activ", implicând un inven-
tar periodic al propunerilor legislative care vor % 
înaintate în vederea consult"rii, precum &i disponi-
bilitatea pentru comentarii neo%ciale în fazele pre-
g"titoare ale propunerilor legislative. Majoritatea 

AEPD consiliaz! institu"iile #i organele UE în ceea 
ce prive#te chestiunile legate de protec"ia datelor 
într-o serie de politici. Acest rol consultativ se refer! 
la propunerile de acte legislative noi, precum #i la 
alte ini"iative care pot afecta protec"ia datelor cu 
caracter personal la nivelul UE. Acest rol se traduce 
de regul! într-un aviz formal, dar AEPD poate, 
de asemenea, s! acorde consiliere sub form! de 
comentarii sau de documente strategice. Evolu"iile 
tehnologice care au un impact asupra protec"iei 
datelor sunt de asemenea monitorizate ca parte a 
acestei activit!"i.
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avizelor AEPD au fost monitorizate în cadrul unor 
discu!ii cu Parlamentul &i Consiliul. 

În spa!iul de libertate, securitate &i justi!ie, AEPD a 
urm"rit cu un interes deosebit progresele privind 
Programul de la Stockholm &i viziunea acestuia 
pentru urm"torii cinci ani în domeniul justi!iei &i 
afacerilor interne. AEPD a acordat consiliere în pri-
vin!a elabor"rii programului &i a participat la acti-
vit"!ile preg"titoare pentru modelul european de 
informare. 

Alte activit"!i în acest domeniu au vizat revizuirea 
regulamentelor Eurodac &i Dublin, în%in!area unei 
agen!ii pentru gestionarea operativ" a sistemelor 
informatice mari, precum &i o abordare coerent" a 
supravegherii în acest domeniu.

În contextul con%den!ialit"!ii &i tehnologiei în mediul 
comunica!iilor electronice, în afar" de revizuirea 
general" men!ionat" mai sus, AEPD a fost implicat" 
în chestiuni legate de Directiva privind p"strarea 
datelor, utilizarea etichetelor RFID sau a sistemelor 
inteligente de transport &i de raportul RISEPTIS pri-
vind „Încrederea în societatea informa!ional"”.

În contextul globaliz$rii, AEPD a fost implicat" în 
elaborarea unor standarde globale, în dialogul tran-
satlantic privind protec!ia datelor &i datele pentru 
aplicarea legii, precum &i în chestiuni privind m"su-
rile restrictive în leg"tur" cu terori&tii suspecta!i &i 
anumite !"ri ter!e.

Alte domenii fa!" de care AEPD a manifestat un inte-
res substan!ial au fost s$n$tatea public$ – inclu-

siv asisten!a medical" transfrontalier", e-s"n"tatea 
&i farmacovigilen!a – &i accesul public la docu-
mente"–#precum revizuirea Regulamentului (CE) 
1049/2001 privind accesul public &i diferite dosare 
de instan!" privind rela!ia dintre accesul publicului 
&i protec!ia datelor.

Evolu%ii &i priorit$%i noi 

Au fost identi%cate o serie de perspective pentru 
schimb"rile viitoare, care vor reprezenta agenda 
principalelor priorit"!i ale AEPD. Acestea includ 
tendin%ele tehnologice care genereaz" preocup"ri 
critice în ceea ce prive&te protec!ia datelor &i a vie!ii 
private, cum ar % „smart” CCTV, evolu!iile care au loc 
în cadrul conceptului de „internet al obiectelor” &i 
publicitatea comportamental" online. 

Evolu!iile importante în ceea ce prive&te politica &i 
legisla%ia vor determina, de asemenea, contextul 
pentru activit"!ile de consultare ale AEPD în 2010. 
Pe lâng" revizuirea cadrului juridic pentru protec-
!ia datelor deja men!ionat mai sus, AEPD va acorda 
o aten!ie deosebit" agendei digitale a Comisiei, 
în cadrul c"reia protec!ia vie!ii private &i a datelor 
reprezint" condi!ii prealabile necesare. De aseme-
nea, au loc evolu!ii semni%cative care vor permite UE 
&i statelor membre s" abordeze într-o manier" mai 
e%cient" dimensiunea extern" a protec!iei datelor 
nu doar în leg"tur" cu Statele Unite, ci &i la o scar" 
mai ampl", prin elaborarea în continuare a standar-
delor la nivel mondial.
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COOPERAREA

Principala platform" de cooperare între autorit"!ile 
îns"rcinate cu protec!ia datelor din Europa este repre-
zentat" de Grupul de lucru pentru protec%ia per-
soanelor în ceea ce prive&te prelucrarea datelor 
cu caracter personal. AEPD particip" la activit"!ile 
grupului de lucru, care joac" un rol important în apli-
carea uniform" a Directivei privind protec!ia datelor. 

AEPD &i Grupul de lucru au cooperat în bun" sinergie 
într-o serie de subiecte, concentrându-se în special 
asupra punerii în aplicare a Directivei privind protec-
!ia datelor &i a provoc"rilor generate de tehnologiile 
noi. De asemenea, AEPD a sprijinit cu convingere 
ini!iativele care au drept scop facilitarea 'uxurilor 
de date interna!ionale.

Ar trebui men!ionat" în mod deosebit contribu!ia 
comun" privind „Viitorul vie!ii private” ca r"spuns la 
consultarea Comisiei Europene în privin!a cadrului 
juridic al UE pentru protec!ia datelor &i la consultarea 
Comisiei în privin!a impactului „scanerului corporal” 
în domeniul securit"!ii avia!iei.

Una dintre cele mai importante sarcini în materie 
de cooperare care îi revine AEPD implic" Eurodac, 
în care responsabilit"!ile pentru supraveghere sunt 

împ"r!ite cu autorit"!ile na!ionale de protec!ie a 
datelor. Grupul Eurodac de coordonare a supra-
vegherii – compus din autorit"!ile na!ionale îns"r-
cinate cu protec!ia datelor &i AEPD – s-a reunit de 
trei ori &i s-a concentrat asupra punerii în aplicare a 
programului de lucru adoptat în decembrie 2007. 

Unul dintre principalele rezultate a constat în 
adoptarea, în iunie 2009, a celui de al doilea raport 
de inspec!ie, care se concentreaz" asupra a dou" 
aspecte: dreptul la informare pentru solicitan!ii de 
azil &i metodele de evaluare a vârstei tinerilor soli-
citan!i de azil.

AEPD a continuat cooperarea strâns" cu autori-
t"!ile îns"rcinate cu protec!ia datelor în chestiuni 
aferente fostului „al treilea pilon”– domeniul coo-
per$rii poli%iene&ti &i judiciare – &i cu Grupul de 
lucru pentru poli!ie &i justi!ie. Aceast" cooperare a 
inclus în 2009 contribu!ia la dezbaterea referitoare la 
Programul de la Stockholm &i evaluarea impactului 
deciziei-cadru a Consiliului privind protec!ia datelor. 

Cooperarea în cadrul altor foruri interna%ionale a 
continuat s" atrag" aten!ia, în special la cea de a 
31-a Conferin!" Interna!ional" a Comisarilor pen-
tru protec!ia datelor &i a vie!ii private de la Madrid, 
care s-a soldat cu un set de standarde globale pentru 
protec!ia datelor. 

De asemenea AEPD a organizat un atelier privind 
„Reac!ia fa!" de înc"lc"rile securit"!ii” în contextul 
„ini!iativei de la Londra” lansate la cea de a 28-a 
Conferin!" Interna!ional" din noiembrie 2006 pentru 
sensibilizarea publicului în ceea ce prive&te protec!ia 
datelor &i cre&terea e%cien!ei acestei protec!ii.

AEPD coopereaz! cu alte autorit!"i competente în 
materie de protec"ie a datelor pentru a promova 
o protec"ie coerent! a datelor în întreaga Europ!. 
Acest rol de cooperare se extinde #i la cooperarea 
cu organismele de supraveghere în$in"ate în 
cadrul fostului „al treilea pilon” UE #i în contextul 
sistemelor informatice mari.
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PRINCIPALELE OBIECTIVE  
PENTRU 2010

Pentru anul 2010, au fost re!inute obiectivele prin-
cipale prezentate mai jos:

 • Sprijinirea re!elei de responsabili cu 
protec!ia datelor 

AEPD va continua s" acorde un sprijin sus!inut res-
ponsabililor cu protec!ia datelor, în special la nivelul 
agen!iilor nou în%in!ate &i s" încurajeze schimbu-
rile de experien!" &i de cele mai bune practici între 
acestea, inclusiv posibila adoptare a unor standarde 
profesionale, în vederea consolid"rii e%cien!ei lor. 

 • Rolul veri%c"rilor prealabile 

AEPD va pune un accent mai puternic pe punerea în 
aplicare a recomand"rilor din avizele privind veri%c"-
rile prealabile &i va asigura o monitorizare adecvat". 
Veri%carea prealabil" a opera!iunilor de prelucrare 
comune pentru majoritatea agen!iilor va bene%cia 
în continuare de o aten!ie deosebit".

 • Orient"ri în materie de chestiuni orizontale 

AEPD va continua s" elaboreze orient"ri referitoare 
la chestiunile relevante &i s" le fac" accesibile tuturor. 
Vor % publicate orient"ri referitoare la supraveghe-
rea video, anchetele administrative &i procedurile 
disciplinare, precum &i normele de aplicare privind 
sarcinile &i atribu!iile responsabililor cu protec!ia 
datelor. 

 • Politica în materie de inspec!ie

AEPD va publica o politic" cuprinz"toare privind 
monitorizarea conformit"!ii &i aplicarea normelor 
de protec!ie a datelor în cadrul institu!iilor &i orga-
nismelor. Acest lucru va implica toate mijloacele 
corespunz"toare pentru a veri%ca &i a asigura res-
pectarea normelor de protec!ie a datelor &i va încu-
raja responsabilitatea institu!ional" pentru o bun" 
gestionare a datelor.

 • Domeniul de aplicare al consult"rii 

AEPD va continua s" formuleze în timp util avize sau 
comentarii cu privire la noile propuneri legislative &i 
va asigura o monitorizare adecvat" în toate dome-
niile relevante. O aten!ie deosebit" se va acorda 

planului de ac!iune pentru aplicarea Programului 
de la Stockholm.

 • Revizuirea cadrului juridic 

AEPD va acorda prioritate elabor"rii unui cadru juri-
dic general pentru protec!ia datelor, care s" acopere 
toate domeniile politicii UE &i asigur" în practic" 
o protec!ie eficient", contribuind la dezbaterea 
public" atunci când este necesar &i adecvat. 

 • Agenda digital"

AEPD va acorda o aten!ie deosebit" agendei digitale 
a Comisiei în toate domeniile cu impact evident asu-
pra protec!iei datelor. Principiul „con%den!ialit"!ii 
prin concep!ie” &i punerea în aplicare în practic" a 
acestuia vor % sus!inute intens. 

 • Activit"!ile de informare 

AEPD va continua s" î&i îmbun"t"!easc" instrumen-
tele de informare online (site-ul internet &i buletinul 
de informare în format electronic) pentru a r"spunde 
mai bine cerin!elor vizitatorului. Vor fi elaborate 
publica!ii noi („%&e informative”) pe aspecte tema-
tice.

 • Organizarea intern"

AEPD va revizui structura organizatoric" a secretaria-
tului s"u pentru a asigura executarea mai e%cient" 
&i efectiv" a diferitelor roluri &i sarcini. Principalele 
caracteristici ale noii structuri vor % publicate pe 
site-ul internet.

 • Gestionarea resurselor

AEPD va dezvolta în continuare activit"!ile referi-
toare la resursele %nanciare &i umane &i va consolida 
alte procese ale activit"!ii interne. AEPD va acorda o 
aten!ie deosebit" necesit"!ii de spa!ii suplimentare 
pentru birouri &i dezvolt"rii unui sistem de gestio-
nare a dosarelor.
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