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GARANTUL PROTECȚIEI DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

ÎN CADRUL ședinței de astăzi, în prezența dr. Antonello Soro, președinte, dr. Augusta Iannini, 

vicepreședinte, dr. Giovanna Bianchi Clerici și dr. Licia Califano, membri, și dr. Giuseppe Busia, 

secretar general; 

 

AVÂND ÎN VEDERE Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului 

din 27 aprilie 2016 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 

(în continuare „Regulamentul”); 

 

AVÂND ÎN VEDERE Codul privind protecția datelor cu caracter personal, care prevede dispoziții 

privind adaptarea reglementărilor naționale la Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 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 (decretul legislativ nr. 196 din 30 iunie 2003, modificat prin 

decretul legislativ nr. 101 din 10 august 2018, în continuare „Codul”); 

 

AVÂND ÎN VEDERE art. 85 din Regulamentul mai sus menționat care impune Statelor Membre 

sarcina de a concilia protecția datelor cu caracter personal cu dreptul la libertatea de exprimare 

și informare, incluzând prelucrarea în scopuri jurnalistice, sau de exprimare academică, artistică 

sau literară, inclusiv prin introducerea unor excepții sau derogări de la principiile stipulate în 

Regulament pentru caracterul general al prelucrărilor (conf. art. 85, par. (2) din Regulament); 

 

AVÂND ÎN VEDERE Titlul XII din Codul privind protecția datelor cu caracter personal, modificat 

prin art. 12 din decretul legislativ nr. 101/2018, care, pe lângă redefinirea cadrului obiectiv al 

prelucrării, incluzând prelucrarea în contextul activității de exprimare a gândirii în cadrul 

academic și literar, prevede în mod specific faptul că prelucrarea datelor indicate la art. 9, par. 

(1), și art. 10 din Regulament, respectiv prelucrarea datelor speciale și a datelor privind 

condamnări penale și infracțiuni, trebuie să se realizeze cu respectarea normelor deontologice 

care constituie o condiție esențială pentru legalitatea și corectitudinea prelucrării datelor cu 

caracter personal în conformitate cu art. 2c, par. (4) din Cod; 
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AVÂND ÎN VEDERE art. 20 par. (4) din decretul legislativ nr. 101/2018 care impune Garantului 

sarcina de a efectua, în termen de nouăzeci de zile de la intrarea în vigoare a decretului, o 

verificare a conformării cu Regulamentul a dispozițiilor cuprinse în anumite coduri deontologice 

indicate în acesta, inclusiv cele cuprinse în „Codul deontologic privind prelucrarea datelor cu 

caracter personal în exercitarea profesiei de jurnalist“, adoptat la 29 iulie 1998, în prezent inclus 

în Codul în domeniul protecției ca anexa A.1 și aplicabil până la finalizarea procedurii 

menționate mai sus; 

 

CONSTATÂNDU-SE că, potrivit prevederilor art. 20 par. (4) din decretul legislativ nr. 101/2018, 

la sfârșitul acestui proces de verificare, „dispozițiile considerate compatibile, redenumite norme 

deontologice, sunt publicate în Monitorul Oficial al Republicii Italiene și, prin decretul Ministrului 

Justiției, acestea sunt ulterior stipulate în anexa A la Cod”; 

 

AVÂND ÎN VEDERE că evaluarea compatibilității acestor dispoziții cu Regulamentul nu poate fi 

separată de lectura acestora, care ia în considerare în întregime cadrul normativ de referință 

modificat; 

 

AVÂND ÎN VEDERE CĂ, din acest motiv: 

 

- trimiterile la legea nr. 675 din 31 decembrie 1996 și directiva 95/46 /CE conținute în anumite 

dispoziții ale codului deontologic ar trebui să fie interpretate ca trimiteri la dispozițiile 

corespunzătoare ale Regulamentului și ale Codului privind protecția datelor cu caracter 

personal, astfel cum a fost modificat prin decretul legislativ nr. 101/2018; 

 

- posibilele modificări normative relevante în disciplina de specialitate - cum ar fi includerea 

datelor genetice și biometrice între categoriile de date speciale - ar trebui să fie luate în 

considerare în stabilirea compatibilității dispozițiilor existente cu cadrul normativ actual; 

 

AVÂND ÎN VEDERE CĂ aceste elemente, legate de actualizarea disciplinei relevante, trebuie 

incluse în „Normele deontologice privind prelucrarea datelor cu caracter personal în exercitarea 

profesiei de jurnalist”, în conformitate cu prevederile art. 20, par. (4) din decretul legislativ nr. 

101/2018; 

 

AVÂND ÎN VEDERE CĂ, în urma verificării conformării cu Regulamentul a dispozițiilor „Codului 

deontologic privind prelucrarea datelor cu caracter personal în exercitarea profesiei de jurnalist“, 

incluse și în anexa 1 la prezentul act normativ și care fac parte integrantă din acesta, acestea 

trebuie publicate în conformitate cu art. 20 par. (4) din decretul legislativ nr. 101/2018 ca 

"Norme deontologice privind prelucrarea datelor cu caracter personal în exercitarea profesiei de 

jurnalist”; 

 

AVÂND ÎN VEDERE că „Regulile deontologice” menționate mai sus vizează reglementarea 

prelucrărilor relevante în așteptarea unei actualizări recomandabile a acestora în conformitate 

cu art. 2(c) și 136 din Cod; 



AVÂND ÎN VEDERE că se va dispune transmiterea acestor „Norme deontologice” la Oficiul de 

publicare a legilor și decretelor Ministerului Justiției pentru publicarea în Monitorul Oficial al 

Republicii Italiene, precum și la Ministerul Justiției pentru a fi incluse în anexa A) la Cod; 

 

LUÂNDU-SE ACT DE documentația prezentată; 

 

LUÂNDU-SE ACT DE observațiile Oficiului formulate de secretarul general în conformitate cu 

art. 15 din regulamentul Garantului nr. 1/2000;  

 

REFERENT Dr. Antonello Soro; 

 

ÎN LUMINA CELOR DE MAI SUS GARANTUL 

 

conform art. 20 par. (4) din decretul legislativ nr. 101/2018, în urma verificării conformării cu 

Regulamentul a dispozițiilor „Codului deontologic privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal în exercitarea profesiei de jurnalist“, dispune ca acestea, incluse în anexa 1 la 

prezentul act normativ și care fac parte integrantă din acesta, să fie publicate ca „Norme 

deontologice privind prelucrarea datelor cu caracter personal în exercitarea profesiei de jurnalist” 

și dispune, de asemenea, transmiterea acestora la Oficiul de publicare a legilor și decretelor 

Ministerului Justiției pentru publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Italiene, precum și la 

Ministerul Justiției pentru a le include în Anexa A) la Cod. 

 

Roma, 29 noiembrie 2018 

 

PREȘEDINTELE  

Soro 

 

REFERENTUL 

Soro 

 

SECRETARUL GENERAL  

Busia 

 

 

 

Anexa 1 

 

A.1. Reguli deontologice privind prelucrarea datelor cu caracter personal în exercitarea 

profesiei de jurnalist 

 

Art. 1. Principii generale 

 

1. Aceste norme vizează reconcilierea drepturilor fundamentale ale persoanelor cu dreptul 

cetățenilor la informare și libertatea presei. 



 

2. Conform art. 21 din Constituție, profesia de jurnalist se exercită fără autorizație sau cenzură. 

Ca o condiție esențială pentru exercitarea drepturilor și obligațiilor în materie de jurnalism, 

strângerea, înregistrarea, stocarea și difuzarea de știri cu privire la evenimente și întâmplări 

legate de persoane, organisme colective, instituții, obiceiuri, cercetare științifică și circulația 

ideilor, realizate în domeniul jurnalismului și pentru propriile scopuri ale acestei activități, se 

diferențiază fundamental prin natura lor de stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal 

de către bănci de date sau alte părți. Aceste principii stau la bază derogărilor necesare 

prevăzute în considerentul 153 și art. 85 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (în continuare „Regulamentul“) și decretul legislativ 

nr. 196 din 30 iunie 2003 (Codul privind protecția datelor cu caracter personal, în continuare 

„Codul“), astfel cum a fost modificat prin decretul legislativ nr. 101 din 10 august 2018. 

 

Art. 2. Baze de date cu utilizare editorială și protecția arhivelor personale ale jurnaliștilor 

 

1. Jurnalistul care strânge știri pentru una dintre operațiunile menționate la art. 4,  par. 2 din 

Regulament își dezvăluie identitatea, profesia și scopurile pentru care strânge știrile, cu 

excepția cazului în care acest lucru implică riscuri pentru siguranța sa sau face imposibilă în alt 

mod exercitarea funcției de informare; evită înșelăciunea și presiunea nejustificată. Atunci când 

această activitate este evidentă, jurnalistul nu este obligat să furnizeze celelalte elemente ale 

informării menționate în articolele 13 și 14 din Regulament. 

 

2. În cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate în baze de date în scopuri 

editoriale, editurile sunt obligate să facă cunoscute publicului, prin anunțuri, cel puțin de două ori 

pe an, existența arhivei și locul în care este posibil să exercite drepturile prevăzute în 

Regulament. Editurile indică, de asemenea, printre datele conducerii, persoana responsabilă cu 

prelucrarea de date, către care persoanele interesate se pot adresa pentru a-și exercita 

drepturile prevăzute în Regulament. 

 

3. Arhivele personale ale jurnaliștilor, oricât de funcționale ar fi pentru exercitarea profesiei și 

pentru urmărirea exclusivă a scopurilor aferente, sunt protejate, în ceea ce privește sursele 

știrilor, în conformitate cu art. 2 din legea nr. 69/1963 și art. 14, par. 5, lit. d) din Regulament, 

precum și art. 138 din Cod. 

 

4. Jurnalistul poate păstra datele colectate atâta timp cât este necesar pentru a urmări scopurile 

profesiei sale. 

 

Art. 3. Protecția domiciliului 

 

1. Protecția domiciliului și a altor locuri de reședință privată se extinde la locurile de îngrijire, 

detenție sau reabilitare, în conformitate cu prevederile legale și utilizarea corectă a tehnicilor 

invazive. 

 

Art. 4. Rectificare 



 

1. Jurnalistul rectifică, de asemenea, greșelile și inexactitățile fără întârziere, în conformitate cu 

obligația de rectificare în cazurile și în modalitățile stabilite de lege. 

 

Art. 5. Dreptul la informare și la datele cu caracter personal 

 

1. În colectarea de date cu caracter personal care pot să dezvăluie originea rasială și etnică, 

convingerile religioase, filozofice sau de altă natură, opiniile politice, apartenența la partide, 

sindicate, asociații sau organizații religioase, filozofice, politice sau sindicale, precum și de date 

genetice, biometrice, cu scopul de a identifica unic o persoană fizică, și de date care pot să 

dezvăluie starea de sănătate și orientarea sexuală, jurnalistul garantează dreptul la informare 

cu privire la chestiuni de interes public, sub rezerva informațiilor esențiale, evitând trimiterile la 

rude sau alte persoane care nu prezintă interes. 

 

(2) În ceea ce privește datele referitoare la circumstanțe sau fapte dezvăluite direct de 

persoanele interesate sau prin comportamentul lor în public, este rezervat dreptul de a prezenta 

ulterior motive legitime de protecție. 

 

Art. 6. Informații esențiale 

 

1. Dezvăluirea de știri de interes public sau social semnificativ nu încalcă dreptul la respectarea 

vieții private atunci când informațiile, chiar detaliate, sunt indispensabile în considerarea 

originalității faptelor sau a descrierii concrete a modurilor specifice/particulare în care au avut 

loc, precum și a calificării protagoniștilor. 

 

2. Viața privată a persoanelor cunoscute sau care ocupă funcții publice trebuie respectată dacă 

știrile sau datele nu au relevanță pentru rolul lor sau pentru viața lor publică. 

 

3. Comentariile și opiniile jurnalistului aparțin libertății de informare, precum și libertății de 

exprimare și de gândire garantate prin constituție tuturor persoanelor. 

 

Art. 7 Protecția minorilor 

 

1. Pentru a proteja personalitatea acestora, jurnalistul nu publică numele minorilor implicați în 

evenimente relatate și nici nu furnizează detalii care pot conduce la identificarea lor. 

 

2. Protecția personalității minorilor se extinde, luând în considerare calitatea știrilor și a 

componentelor acestora, la fapte care nu constituie în mod specific infracțiuni. 

 

3. Dreptul minorilor la viața privată trebuie să fie întotdeauna considerat primar în ceea ce 

privește dreptul de a critica și de a relata știri; dacă, din motive de interes public relevant și fără 

a aduce atingere limitelor legii, jurnalistul decide să difuzeze știri sau imagini cu privire la minori, 

trebuie să-și asume responsabilitatea de a evalua dacă publicarea este într-adevăr în interesul 

obiectiv al minorului, în conformitate cu principiile și limitele stabilite de „Carta de la Treviso”. 



 

Art. 8 Protecția demnității persoanelor 

 

1. Cu excepția informațiilor esențiale, jurnalistul nu oferă știri sau nu publică imagini sau 

fotografii ale subiecților implicați în evenimente de știri care dăunează demnității persoanei și 

nici nu se concentrează pe detalii despre violență, cu excepția cazului în care identifică  

importanța socială a știrilor sau imaginii. 

 

(2) Cu excepția motivelor de interes public relevant sau a scopurilor justificate ale justiției și ale 

poliției, jurnalistul nu preia sau nu prezintă imagini sau fotografii ale persoanelor aflate în 

detenție fără consimțământul persoanei în cauză. 

 

3. Persoanele nu pot fi prezentate cu cătușe, cu excepția cazului în care acest lucru este 

necesar pentru a semnala abuzuri. 

 

Art. 9 Protecția dreptului la nediscriminare 

 

1. În exercitarea dreptului de a relata știri, jurnalistul este obligat să respecte dreptul persoanei 

la nediscriminare pe motiv de rasă, religie, opinii politice, sex, condiții personale, fizice sau 

mentale. 

 

Art. 10. Protecția demnității bolnavilor 

 

1. Jurnalistul, referindu-se la starea de sănătate a unei anumite persoane, identificată sau 

identificabilă, respectă demnitatea, dreptul la viață privată și demnitatea personală, în special în 

cazurile de boală gravă sau terminală, și se abține de la publicarea datelor analitice de interes 

strict clinic. 

 

2. Publicarea este permisă în contextul prezentării informațiilor esențiale și respectând 

întotdeauna demnitatea persoanei în cazul în care aceasta ocupă o funcție de importanță 

socială sau publică deosebită. 

 

Art. 11 Protecția orientării sexuale a persoanelor 

 

1. Jurnalistul se abține de la descrierea obiceiurilor sexuale în legătură cu o anumită persoană, 

identificată sau identificabilă. 

 

2. Publicarea este permisă în contextul prezentării informațiilor esențiale și cu respectarea 

demnității persoanei în cazul în care aceasta ocupă o funcție de importanță socială sau publică 

deosebită. 

 

Art. 12. Protecția dreptului de a relata știri în procedurile penale 

 



1. Limita stabilită la articolul 10 din Regulament, precum și la art. 2 lit. g) din Cod nu se aplică 

prelucrării datelor referitoare la proceduri penale. 

 

 

2. Prelucrarea datelor cu caracter personal corespunzătoare pentru dezvăluirea măsurilor 

prevăzute la art. 686, par. 1, lit. a) și d), par. 2 și par. 3 din codul de procedură penală este 

permisă în exercitarea dreptului de a relata știri, în conformitate cu principiile art. 5. 

 

Art. 13. Domeniul de aplicare, sancțiuni disciplinare 

 

1. Aceste norme se aplică jurnaliștilor profesioniști, publiciștilor și practicanților și oricărei alte 

persoane, chiar și ocazional, care desfășoară activități publicistice. 

 

2. Sancțiunile disciplinare prevăzute în titlul III din legea nr. 69/1963, se aplică numai 

persoanelor înscrise în registrul jurnaliștilor, în listele sau în registru. 

 

_______________ 

 

(1) Art. 686 din codul de procedură civilă a fost abrogat și înlocuit de art. 3 din decretul 

Președintelui Republicii nr. 313 din 14 noiembrie 2002, la care ar trebui să se facă trimitere în 

scopul identificării măsurilor judiciare la care se referă actul normativ. 

 


