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Lex informatica şi protecţia datelor cu caracter personal 

Lex informatica and the protection of personal data 

Andreea Şerban1 

Rezumat: Utilizarea Internetului în comerţ a devenit tot mai relevantă atât pentru 
legiuitorii la nivel European şi internaţional, cât şi pentru părţile implicate. 
Operatorii de comerţ se confruntă cu noi reglementări referitoare la protecţia 
datelor cu caracter personal şi Lex Mercatoria, corp de reguli nestatale specifice 
dreptului comerţului internaţional, se aplică şi în raporturi juridice realizate prin 
intermediul Internetului printr-o formă specifică infrastructurilor informaţionale şi 
anume, Lex Informatica. Prin acest concept avem în vedere atât produsul unui 
proces legislativ privat descentralizat, rezultat din tranziţia comerţului din mediul 
teritorial în mediul virtual şi practicile participanţilor la comerţul internaţional 
online, cât şi codul utilizat în programarea platformelor online, realizat de experţi 
tehnicieni şi informaticieni. În prezenta lucrare vom urmări modul în care noile 
reglementări referitoare la protecţia datelor se aplică în spaţiul online şi în ce 
măsură regulile specifice dreptului comerţului internaţional se întrepătrund cu 
acestea.  

Cuvinte-cheie: Lex Informatica; Lex Mercatoria; protecţia datelor cu caracter 
personal; RGPD. 

Abstract: The use of the Internet for commerce has become increasingly relevant 
both for the European and international legislators and for the parties involved. 
The trade operators face new regulations regarding the protection of personal data 
and Lex Mercatoria, a particular set of a-national rules in international trade law, 
also applies in legal relations made through the Internet using a form specific to 
information infrastructures, namely Lex Informatica. This concept refers both to 
the product of a decentralized private legislative process, resulting from the 
transition of trade from the territorial application to the virtual environment and 
the international trade practices of the participants, as well as the code used when 
programming the online platformes, created by technical experts and computer 
scientists. In the present study we shall follow the way in which the new data 
protection legislation applies on the Internet and to what extend the specific rules 
of international trade law are linked to these.  
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Introducere  

Comerţul internaţional a evoluat considerabil în ultimii ani. Metodele 
moderne de realizare a comerţului vizează predominant activitatea comercianţilor 
pe Internet, prin intermediul platformelor online, Internetul devenind o piaţă de 
desfacere internaţională şi accesibilă, nelimitată din punct de vedere lingvistic, 
teritorial etc.  

Tehnologia facilitează concurenţa şi accesul la produse şi servicii, aducând 
numeroase beneficii atât comercianţilor, cât şi utilizatorilor paginilor de Internet. 
În aceeaşi măsură, aceeaşi evoluţie tehnologică a avut un puternic impact şi 
asupra drepturilor persoanelor fizice la viaţă privată şi la protecţia datelor cu 
caracter personal.  

În prezentul studiu vom cerceta modul în care comerţul internaţional este 
realizat pe Internet, analizând un izvor specific, Lex mercatoria, prin prisma 
mijloacelor tehnologice şi raportat la legislaţia actuală referitoare la protecţia 
datelor cu caracter personal.  

Considerente privind utilizarea mijloacelor tehnologice şi a 
Internetului în comerţul internaţional 

Reformarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal la 
nivelul Uniunii Europene a avut un impact răsunător, în special în raporturile de 
drept internaţional privat şi comerţ internaţional. Modul în care informaţiile 
personale sunt prelucrate de către comercianţi a suferit modificări, în special în 
ceea ce priveşte procedura de prelucrare a datelor şi raportul între persoana 
vizată şi operatorul de date.  

Protecţia datelor cu caracter personal şi a vieţii private a devenit un subiect 
de interes pentru legiuitor, dezbaterile în această sferă luând amploare o dată cu 
modificările legislative adoptate de către instituţiile Uniunii Europene prin 
Regulamentul general privind protecţia datelor2 (în continuare, RGPD), act cu un 
impact nelimitat în spaţiu, influenţând activitatea în domeniul prelucrării datelor 
cu caracter personal nu doar în spaţiul european, ci şi în statele terţe, în special în 
situaţia operatorilor-comercianţi din state terţe cu activităţi comerciale în statele 
membre ale UE. Unele state terţe au adoptat acte cu caracter legislativ sau de 
recomandare influenţate sau redactate după modelul RGPD3, altele au legiferat în 
acest domeniu bazându-se pe acte internaţionale şi, nu în ultimul rând, există şi 

                                
2  Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 

2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), publicat în J.O. UE L 119 
din 4.5.2016. 

3  În state precum Brazilia, China ori Statele Unite ale Americii, au fost adoptate acte 
legislative inspirate din modelul Regulamentului general privind protecţia datelor cu 
caracter personal. A se vedea pentru detalii: https://tinyurl.com/gdpr-the-world, 
consultat în 18 aprilie 2020. 
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categoria statelor care au întreprins acţiuni de ordin legislativ, adaptându-se după 
principiul wait and see – acţionând în funcţie de fiecare situaţie în parte4.  

Procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal este observabil cel mai 
mult în mediul online, cu precădere pe platformele care implică în activitatea lor 
datele cu caracter personal ale utilizatorilor, precum şi în numeroasele programe 
de tip aplicaţii – apps. De fapt, nevoia legiuitorului de a asigura un cadru juridic 
al prelucrării datelor cu caracter personal vine ca răspuns la continua dezvoltare 
tehnologică care, pe de o parte, a facilitat activitatea umană sub numeroase forme 
precum educaţia, comunicarea, dezvoltarea personală şi profesională şi altele, 
însă, pe de altă parte, a monetizat trăsături ale persoanelor fizice5 în funcţie de 
nevoile la care tehnologia utilizată de acestea răspunde. Putem observa că actele 
normative referitoare la viaţa privată îşi găsesc originea în riscul preconizat al 
utilizării tehnologiei în curs de dezvoltare din a doua jumătate a secolului al XX-lea, 
pe fondul protecţiei ridicate a drepturilor omului, însă rolul şi valoarea economică a 
datelor cu caracter personal au fost cu adevărat evidente în momente care au 
stârnit controverse la nivel global, din punct de vedere juridic, politic şi social, 
precum cazul Snowden-NSA6, Cambridge Analytica7 ori cauzele Curţii de Justiţie a 

                                
4  A se vedea pentru detalii şi o scurtă introducere în legislaţia privind protecţia datelor a 

statele [Online] https://tinyurl.com/gdpr-the-world, consultat în 17.04.2020.  
5  A. Şerban, The Value of Privacy: What Does the Personal Data Mean to the Data Subject 

and Businesses? în K. Strada-Rozenberga, M. do Rosário Anjos (eds.), Current Issues in 
Business Law, Editura Adjuris International Academic Publisher, Bucureşti, 2018, 
[Online] http://www.adjuris.ro/reviste/ciibl/Current%20Issues%20in%20Business% 
20Law.pdf, consultat în 17.04.2020. 

6  Edward Snowden a transmis presei americane documente clasificate care atestau că 
NSA – National Security Agency a întreprins acţiuni precum spionajul asupra 
publicului larg şi ambasadelor unor naţiuni, accesarea ilegală a poştei electronice, 
urmărirea conversaţiilor telefonice înregistrate de sisteme de comunicare ale unor 
guverne şi altele. Pentru detalii, a se vedea M. Alkhammash, Information security for 
national security: The Snowden and NSA case study, Munich, GRIN Verlag, 2014, 
[Online] https://www.grin.com/document/308419, consultat în 22.04.2020. 

7  Situaţia Cambridge Analytica a arătat modul în care datele cu caracter personal pot fi 
prelucrate şi efectele prelucrării. Situaţia de fapt a fost următoarea: compania 
Cambridge Analytica a prelucrate datele cu caracter personal ale 87 de milioane de 
utilizatori Facebook în perioada electorală americană pentru alegerile prezidenţiale. 
Datele cu caracter personal au fost obţinute prin intermediul platformei Facebook şi 
prelucrate în sensul stabilirii tipului de personalitate şi a profilului utilizatorului în 
vederea utilizării informaţiilor deduse pentru a-i transmite informaţii şi materiale 
reprezentative pentru perioada electorală personalizate. Pentru detalii referitoare la 
situaţia Cambridge Analytica, precum şi a impactului avut raportat la legislaţia 
europeană privind protecţia datelor cu caracter personal, a se vedea A. Serban, The 
Economic Power of Data Profiling, în EUFIRE Conference Proceedings, 2019, [Online] 
http://eufire.uaic.ro/wp-content/uploads/2019/08/EUFIRE_Conference_ 
Proceeding2019.pdf, consultat în 22.04.2020.  
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Uniunii Europene precum Google Spania8 ori Schrems9. Toate aceste situaţii 
juridice şi non-juridice au în comun elementul tehnologic şi datele cu caracter 
personal ale persoanelor vizate prelucrate prin mijloace tehnologice.  

În prezent, persoanele vizate – persoane ale căror date cu caracter personal 
sunt prelucrate, în sensul RGPD, sunt dedublate, coexistând atât în mediul fizic, 
cât şi în mediul virtual reprezentat de spaţiul cibernetic. Dacă mediul fizic este 
limitat teritorial, mediul online presupune o existenţă aparent nelimitată în timp 
şi în spaţiu întrucât Internetul este pentru totdeauna. Cu toate acestea şi dupli-
catul online al persoanei vizate presupune o serie de limite, acesta depinzând în 
primul rând de autonomia de voinţă în sensul că persoana vizată alege care sunt 
datele cu caracter personal pe care le pune la dispoziţia operatorului de date 
pentru a fi prelucrate. Acest lucru poate fi cel mai bine observat pe platformele 
online care, la momentul accesării, necesită o serie de date cu caracter personal, 
unele necesare pentru a asigura accesul pe platformă – ca de exemplu adresa de 
email utilizată pentru realizarea unui cont de utilizator, altele necesare pentru 
funcţionarea platformei – ca de exemplu cookies – fişiere care, printre altele, sto-
chează informaţii despre activitatea online a utilizatorului, ori date cu caracter 
personal suplimentare pe care persoana vizată le pune la dispoziţie din proprie 
iniţiativă – ca de exemplu fotografii personale publicate. Cea din urmă categorie 
de date cu caracter personal se referă la informaţiile personale care oferă o ima-
gine de ansamblu a persoanei vizate, fiind relevante în special pentru realizarea 

                                
8  Unul dintre primii paşi care au subliniat importanţa respectării vieţii privată şi a 

protecţiei datelor cu caracter personal pentru persoana vizată se regăseşte în cauza 
Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, Google Spania, în care s-a arătat că persoanele 
vizate-utilizatori ai platformei de pe Internet Google îşi pot exercita dreptul de a fi 
uitat, mai precis de a-i fi şterse datele cu caracter personal şi de a limita semnificativ 
posibilitatea de a fi găsit prin intermediul motorului de căutare de pe această 
platformă. CJUE, Hotărârea din 13 mai 2014, C- 131/12, Google Spain SL, Google Inc. C. 
Agencia Espanola de Proteccion de Datos (AEPD). 

9  Ca urmare a situaţiei Snowden – NSA, în 2013, Maximillian Schrems a sesizat 
Comisarul privind protecţia datelor cu o plângere, solicitând interzicerea transferului 
datelor sale cu caracter personal prin intermediul platformei Facebook către Statele 
Unite ale Americii, invocând faptul că statul american nu asigura o protecţie adecvată 
şi suficientă a informaţiilor prelucrate. Întrucât iniţial plângerea sa a fost respinsă, 
decizia fiind întemeiată printre altele pe faptul că nu existau suficiente probe care să 
ateste limitările sistemelor de informaţie expuse de situaţia Snowden-NSA şi de faptul 
că exista deja o decizie a Comisiei Europene nr 2000/520, Safe Harbour, care atesta că 
Statele Unite ale Americii asigurau un nivel de protecţie suficient de ridicat, Schrems 
s-a adresat Înaltei Curţi irlandeze. Aceasta a solicitat o hotărâre preliminară privind 
respectarea deciziei Safe Harbour, iar cauza a ajuns astfel la Curtea de Justiţie a 
Uniunii Europene sub denumirea de Schrems I. CJUE a hotărât în 2015 anularea 
deciziei 2000/520. A se vedea CJUE, Hotărârea din 6 octombrie 2015, C-362/12, 
Maximillian Schrems c. Data Protection Commissioner cu participarea Digital Rights 
Ireland Ltd. 
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unui profil al acesteia, acesta putând fi social, politic, religios ori având un alt 
caracter în funcţie de activitatea operatorului de date.  

Orice activitate realizată având ca obiect date cu caracter personal intră în 
categoria conceptului de prelucrare, în sensul articolul 4 pct. (2) din RGPD. În 
activitatea online, prelucrarea este realizată prin mijloace tehnice, ca de exemplu 
păstrarea în baza de date a adreselor de email ale utilizatorilor platformei ori 
colectarea de date cu caracter personal ale persoanelor vizate printr-un sondaj de 
opinie pe care acestea îl completează şi redarea automată a răspunsurilor.  

În acest sens, întrucât prezenţa online a persoanei vizate a devenit tot mai 
crescută, operatorii de date au alocat o atenţie deosebită asupra interacţionării cu 
acestea în mediul virtual, realizând numeroase activităţi pe Internet. Mediul 
virtual permite nu doar accesul la informaţii personale, dar şi modalităţi multiple 
de a beneficia considerabil de pe urma prelucrării acestora şi într-un mod mult 
mai rapid, actualizat şi clar: ca de exemplu, în urma realizării profilului unui utili-
zator prin analizarea activităţii sale pe o pagină web a operatorului de date şi a 
corelării acestora cu interesele persoanei vizate, operatorul poate îmbunătăţi 
serviciul oferit, poate limita sau extinde accesul utilizatorului, având chiar şi posi-
bilitatea de a-l direcţiona pe acesta spre un rezultat aşteptat al operatorului.  

Nu este surprinzător astfel faptul că raportul dintre tehnologie şi viaţa 
privată a stârnit interesul legiuitorilor la nivel global şi a practicienilor care, cel 
puţin în situaţia celor cu activităţi în spaţiul Uniunii Europene, au fost puşi în 
situaţia de a a-şi adapta conduita.  

Internetul nu este doar pentru totdeauna, ci şi în continuă expansiune, atât 
teritorial, fiind accesibil din aproape toate colţurile lumii, dar şi din perspectiva 
implicaţiei sale asupra tuturor activităţilor care au devenit mai uşor de realizat 
prin intermediul acestuia, precum comerţul care s-a dezvoltat în mediul online 
rapid. Însă, cu cât mai mulţi oameni au acces la Internet, cu atât mai multe 
servicii sunt create pentru ei şi totodată sunt create mai multe situaţii juridice10 la 
care legiuitorii de la nivel naţional şi internaţional nu au reuşit să răspundă în 
timp util. Cel mai evident exemplu de răspuns legislativ întârziat e însăşi reforma 
digitală începută în urma cauzei Schrems, care a arătat că Directiva 95/46/CE deja 
nu mai răspundea nevoilor persoanelor vizate de a li se proteja datele cu caracter 
personal, motiv pentru care la nivel european a fost adoptat RGPD.  

Comerţul online presupune realizarea actelor de comerţ printr-o serie de 
mijloace electronice extinse în planul virtual, oferind atât comercianţilor profe-
sionişti, cât şi consumatorilor posibilitatea de a accesa o piaţă globală11, având, de 
cele mai multe ori la bază un contract electronic, care, întrucât are de cele mai 
multe ori un caracter transnaţional, intră în categoria contractelor de comerţ 
internaţional12, atrăgând aşadar şi reguli specifice aplicabile. Ceea ce caracteri-

                                
10  A. Mefford, Lex Informatica: Foundations of Law on the Internet, în Indiana Journal of 

Global Legal Studies, Vol. 5, nr. 1, 1997, p. 212. 
11  C.T. Ungureanu, Contractul electronic, în Dreptul, nr. 9, 2015, p. 158. 
12  Idem, p. 159. 
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zează comerţul online este elementul de extraneitate reprezentat de cele mai 
multe ori de sediul ori reşedinţa părţilor în state diferite.  

Evoluţia comerţului în mediul online a atras şi multiple provocări precum 
stabilirea instanţei competente, costuri ridicate pentru a se adresa instanţei 
competente, incertitudinea juridică şi altele. De-a lungul timpul, totuşi, au existat 
răspunsuri la astfel de provocări şi, cel puţin în domeniul comerţului, comer-
cianţii au găsit unul în Lex mercatoria. 

Lex mercatoria şi Lex informatica  

Prin Lex mercatoria avem în vedere corpul de reguli nestatale utilizat ca 
lege aplicabilă unui contrat, aleasă de către părţi şi bazându-se pe o serie de prin-
cipii care privesc loialitatea ori eficacitatea în contracte. Lex mercatoria poate fi 
întâlnită şi sub denumirea de drept transnaţional, norme a-naţionale sau principii 
generale de drept13. Iniţial, acest corp de reguli a fost utilizat de către comercianţii 
medievali pentru a le facilita raporturile dintre ei şi modalitatea în care îşi 
soluţionau disputele, aceste reguli fiind recunoscute şi ca uzanţe utilizate ulterior 
în formarea legilor comerciale actuale14. Lex mercatoria propune oportunitatea 
părţilor de a crea un set de reguli adaptat şi potrivit contractului dintre acestea, în 
detrimentul legii unui stat care ar putea să creeze o disproporţie juridică, în 
special în cazul în care părţile se află în state diferite. 

În epoca digitală, informaţia circulă, iar orice metodă de limitare a acesteia 
poate reprezenta o încălcare a libertăţii de exprimare. Internetul este infinit şi 
excede atât graniţele oricărui stat, cât şi limitele temporale, astfel încât informaţia 
poate fi accesată, de principiu, oricând, atât timp cât aceasta este pusă la dispo-
ziţia utilizatorilor. De exemplu, o informaţie publicată pe o pagină de Internet în 
anul 2017 din spaţiul european, având terminaţia web .eu) poate fi accesată în 
anul 2020 de către un utilizator de pe orice alt continent, având acelaşi conţinut, 
în situaţia în care nu a suferit modificări esenţiale între timp. Nu există un impe-
diment în a aplica o reglementare naţională asupra spaţiului cibernetic, în special 
în raporturile de comerţ, având în vedere că, cel puţin în acest domeniu, majo-
ritatea activităţii online se desfăşoară în temeiul unui contract de adeziune între 
părţi: utilizator/client şi comerciant/deţinătorul platformei utilizate. Astfel, din 
această perspectivă, nu există nicio distincţie între activitatea din viaţa reală şi 
cea virtuală, întrucât ambele pot determina consecinţe teritoriale. Însă mediul 
online, având în vedere caracterul perpetuu şi infinit de care se bucură, creează 
dificultăţi pentru persoanele vizate, în ceea ce priveşte controlul pe care acestea îl 
au asupra informaţiilor personale.  

Un element specific al mediului online este reprezentat de comportamentul 
utilizatorilor raportat la regulile de urmat într-un astfel de spaţiu. Întrucât 
Internetul pune la dispoziţia persoanelor fizice un mediu aparent liber, este uşor 
                                
13  C.T. Ungureanu, Lex Mercatoria în contractele de comerţ internaţional, în Analele 

Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Tomul LXII, Ştiinţe 
Juridice, nr. I/2016, p. 11. 

14  Idem, pp. 11-12. 
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de creat confuzii în ceea ce priveşte respectarea şi aplicarea normelor de drept, 
ceea ce a determinat în doctrină exprimarea ideii conform căreia arhitectura 
spaţiului cibernetic sau online este determinată de un cod care implică un 
mecanism integrat în structura tehnologică a acestuia ce asigură respectarea unei 
conduite online15. Astfel, accesarea unei pagini web prin acceptarea termenilor şi 
condiţiilor determină şi legea aplicabilă pe pagina respectivă.  

Practicile şi legile mediului online au fost conceptualizate prin termenul 
Lex informatica16, dintr-o nevoie practică, abordând regulile de comerţ interna-
ţional prin intermediul Internetului şi inspirându-se din Lex mercatoria, adaptând 
termenul pentru spaţiul cibernetic. 

Lex informatica este definită prin două perspective distincte: (1) din punct 
de vedere tehnologic, se referă la codul17 utilizat pentru realizarea platformei 
online, realizat de către experţi tehnicieni sau informaticieni care stabilesc struc-
tura şi modelul de prezentare al informaţiei pe pagina de Internet ori (2) un set de 
reguli ale transferului de informaţii stabilit de reţelele tehnologice şi de comu-
nicare18, ceea ce în comerţul online poate determina un set de reguli trans-
naţionale şi practici comerciale utilizate în tranzacţiile online, realizate de către şi 
pentru participanţii la raporturile comerciale transnaţionale.  

Având în vedere doar cea de-a doua definiţie, putem spune că Lex Infor-
matica este produsul unui proces legislativ privat descentralizat, rezultat din tran-
ziţia comerţului din mediul teritorial real în mediul virtual19.  

Însă care este legătura dintre Lex mercatoria şi Lex informatica? Putem 
spune că cea din urmă este o formă a celei dintâi pentru raporturile juridice 
încheiate pe Internet? Pentru a determina cum se situează Lex informatica faţă de 
Lex mercatoria este necesară realizarea unei comparaţii între cele două concepte.  

Lex mercatoria este aleasă de către părţi pentru a fi aplicată contractului 
încheiat între acestea, putând fi înţeleasă ca (1) o ordine juridică autonomă, creată 
de către părţi şi independent de ordinea juridică naţională ori (2) un set de reguli 
realizat ca alternativă la o lege naţională, în vederea soluţionării unui litigiu ori 
(3) consolidarea uzanţelor comerciale internaţionale, completând legile naţionale20.  
                                
15  P. S. Berman, Cyberspace and the state action debate: the cultural value of applying 

constitutional norms to „private” regulation, în 71 U. Colo. L. Rev., 2000, p. 1264-1265. 
16  J. R. Reidenberg, Lex Informatica: the formulation of information policy rules through 

technology, în 76 Texas Law Review, 1997, [Online] http://ir.lawnet.fordham.edu/ 
faculty_scholarship/42, consultat în 23.04.2020 

17  A se vedea L. Lessig, The limits in open code: regulatory standards and the future of the 
net, în 14 Berkeley Tech. L.J. 759, 1999.  

18  Concept dezvoltat de J. Reidenberg, op. cit. 
19  A. Patrikios, Resolution of Cross-border E-business disputes by arbitration tribunals on 

the basis of transnational substantive rules of law and e-business usages: the emergence 
of the Lex Informatica, material prezentat la 21st BILETA conference, Globalisation and 
Harmonisation in Technology Law, aprilie 2006, Malta, [Online] https://www.bileta. 
org.uk/wp-content/uploads/The-Emergence-of-the-Lex-Informatica.pdf, consultat în 
24.04.2020.  

20  C.T. Ungureanu, op. cit., 2016, pp. 13-14. 
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Principiile care stau la baza Lex mercatoria sunt relevante şi pentru 
comerţul realizat prin mijloace electronice, însă este posibil ca acestea să adopte o 
nouă formă, specifică mediului online. De exemplu, buna credinţă ori pacta sunt 
servanda sunt principii aplicabile şi în ceea ce priveşte Lex informatica, însă obli-
gaţia de renegociere poate fi mai dificil de realizat, în special în cazul contractelor 
de adeziune încheiate între utilizatori şi comercianţi, pentru care încheierea este 
realizată o dată cu bifarea unei casete21.  

Dacă Lex mercatoria este aleasă de părţi, Lex informatica nu se bucură de 
acelaşi statut din următoarele motive: (1) dacă avem în vedere că Lex informatica 
se referă la codul care stă la baza creării paginii de Internet, atunci cel care alege 
modul în care acesta este realizat este profesionistul informatician care scrie 
codul, individual sau la solicitarea operatorului/profesionistului comerciant care 
urmăreşte utilizarea paginii în interes comercial; (2) dacă avem în vedere că Lex 
informatica se referă la un set de reguli aplicabile într-un raport de comerţ 
internaţional, de cele mai multe ori acest raport se traduce printr-un contract de 
adeziune stabilit de către profesionistul comerciant/operatorul şi acceptat de către 
utilizatorul consumator, fără posibilitatea celui din urmă de a negocia clauzele 
contractuale. Lex Informatica se regăseşte în contractele de adeziune încheiate 
între utilizatori şi operatori în vederea accesării conţinutului paginii web, prin 
introducerea unor clauze specifice precum: clauza referitoare la legea aplicabilă şi 
instanţa competentă, prelucrarea datelor prin localizarea ori divulgarea acestora 
şi în unele cazuri şi drepturile de proprietate intelectuală asupra informaţiilor22. 

Referindu-ne la ipoteza reprezentării Lex informatica prin codul informatic 
care stă la baza paginii web, putem observa un alt dezavantaj evidenţiat de tehno-
logia aflată în continuă dezvoltare: informatica se reinventează, iar uneori legiui-
torului îi este dificil să ţină pasul ori chiar să îşi poată imagina potenţialele 
aspecte juridice ce se pot regăsi ulterior în practică, determinând astfel, neinten-
ţionat, anumite lacune legislative. Un astfel de exemplu îl reprezintă contextul în 
care RGPD a fost adoptat abrogând şi înlocuind Directiva 95/46/CE care nu mai 
răspundea, atât prin textul legislativ general, lacunar şi neactualizat raportat la 
termenii informatici şi tehnici regăsiţi în practica contemporană, cât şi prin 
efectele juridice ale acesteia care nu se aplicau noilor realităţi de pe Internet şi nu 
numai, tocmai pentru că legiuitorul european din anul 1995 nu a putut să îşi 
imagineze potenţialele aspecte juridice care s-au regăsit ulterior în practică. 

Întâlnim Lex Informatica în numeroasele politici de confidenţialitate 
adoptate de operatorii de date cu caracter personal. Trebuie observat că aceste 
politici existau încă dinaintea adoptării RGPD, însă de cele mai multe ori erau 
insuficiente şi superficiale. În prezent, politicile de confidenţialitate se confundă 
în practică cu politicile de protecţie ori de prelucrare a datelor cu caracter 
personal. Confidenţialitatea nu înseamnă neapărat şi protecţia persoanei vizate în 
activităţi care privesc prelucrarea datelor sale cu caracter personal, însă, aşa cum 

                                
21  C.T. Ungureanu, op. cit., 2015, p. 165.  
22  J. R. Reidenberg, op. cit., p. 553.  
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am arătat anterior, este o componentă a vieţii private. Cu toate acestea, termenul 
de confidenţialitate este mai uşor de înţeles de către utilizatori/persoane vizate, 
astfel încât noţiunea de politică de confidenţialitate persistă în practică. Con-
ţinutul acestei politici vizează informarea persoanei vizate în ceea ce priveşte 
utilizarea datelor sale de către operator, drepturile pe care aceasta le are, precum 
şi mijloacele juridice pe care le are la îndemână în cazul în care drepturile sale au 
fost încălcate de către operatorul de date cu caracter personal.  

Lex mercatoria este strâns legată de arbitrajul internaţional ca instanţă care 
să soluţioneze eventuale litigii apărute între părţi23. Având în vedere totuşi faptul 
că în situaţia contractelor de adeziune încheiate pe Internet, părţile nu se află 
deseori într-un raport de egalitate, legiuitorul, cel puţin cel de la nivel european, 
este deosebit de atent la partea aflată pe o poziţie de inferioritate, aceasta fiind de 
cele mai multe ori consumatorul ori utilizatorul – persoana vizată. 

Lex informatica din prezent este rezultatul unor acţiuni întreprinse predo-
minant la nivelul Uniunii Europene, care au determinat schimbări de perspectivă 
faţă de modul în care datele cu caracter personal sunt înţelese de autorităţi, 
operatori de date şi/sau persoane vizate. O hotărâre a Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene în cauza Schrems a avut un impact semnificativ asupra comerţului care 
implică datele cu caracter personal, cauza vizând nivelul de protecţie a datelor 
personale asigurat de statul terţ în care acestea sunt transferate şi anularea 
deciziei Comisiei Europene24 care stabilea iniţial că Statele Unite ale Americii 
îndeplinea condiţiile necesare transferului de date. Cauza care privea activitatea 
companiei Facebook a evidenţiat câteva situaţii dezavantajate în care erau puşi 
cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, printre care următoarele: (1) 
posibilitatea limitată sau chiar inexistentă de a se adresa instanţei competente, 
stabilite prin termenii şi condiţiile Facebook ca fiind cea din California, Statele 
Unite ale Americii şi (2) regimul juridic aplicabil era cel specific common law şi nu 
dreptului continental, aplicabil preponderent în statele Uniunii Europene. În urma 
adoptării Regulamentului general privind protecţia datelor cu caracter personal, 
principalul element extrateritorial de care s-a bucurat acest act legislativ euro-
pean a privit obligaţia de a numi un reprezentant25 în spaţiul Uniunii Europene, 
motiv pentru care Facebook a redactat un set de termeni şi condiţii special pentru 
utilizatorii aflaţi în spaţiul Uniunii Europene, stabilind că utilizatorii care locuiesc 

                                
23  A se vedea C.T. Ungureanu, op. cit., 2016, p. 28. 
24  Decizia Comisiei din 26 iulie 2000 în temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului privind caracterul adecvat al protecţiei oferite de principiile 
„sferei de siguranţă” privind protecţia vieţii private şi întrebările de bază aferente, 
publicate de Departamentul Comerţului al S.U.A, 2000/520/CE, [Online] https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32000D0520, ieşită din vigoare.  

25  A se vedea definiţia prevăzută în art. 4 pct. 17 din RGPD: „reprezentant înseamnă o 
persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune, desemnată în scris de către operator 
sau persoana împuternicită de operator în temeiul articolului 27, care reprezintă 
operatorul sau persoana împuternicită în ceea ce priveşte obligaţiile lor respective care 
le revin în temeiul prezentului regulament”. 
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în mod curent într-un stat membru din UE, legea statului respectiv se aplică 
oricărei plângeri ori acţiuni înaintate împotriva Facebook în legătură cu termenii 
şi condiţiile acceptate de către aceştia la realizarea contului, iar disputele se vor 
soluţiona la orice instanţă competentă din statul membru, iar orice altă situaţie 
juridică în legătură cu Facebook va fi soluţionată la instanţa competentă din 
Irlanda26.  

Spre deosebire de Lex mercatoria, observăm că, deşi puternic influenţată de 
reglementările legislative în vigoare, Lex informatica îşi are principala sursă în 
activitatea dezvoltatorilor tehnologiei27 şi uzanţele predominant sociale care au 
determinat evoluţia şi conţinutul platformelor. Dacă regula în comerţ vizează 
acordul părţilor asupra regulilor şi legii aplicabile raportului juridic dintre 
acestea, în ceea ce priveşte Lex informatica, configuraţia platformei determină 
principalele reguli de utilizare.  

Pentru a elimina barierele între mijloacele tehnologice şi domeniul juridic, 
RGPD a reglementat principiul Data protection by design and by default – 
Asigurarea protecţiei datelor începând cu momentul conceperii şi în mod implicit, în 
conformitate cu articolul 2528. Acest principiu urmăreşte ca protecţia, integritatea 

                                
26  A se vedea textul integral în original prevăzut de termenii şi condiţiile Facebook: “If 

you are a consumer and habitually reside in a Member State of the European Union, 
the laws of that Member State will apply to any claim, cause of action or dispute that 
you have against us, which arises out of or relates to these Terms or the Facebook 
Products ("claim"), and you may resolve your claim in any competent court in that 
Member State that has jurisdiction over the claim. In all other cases, you agree that the 
claim must be resolved in a competent court in the Republic of Ireland and that Irish 
law will govern these Terms and any claim, without regard to conflict of law 
provisions.”, [Online] https://www.facebook.com/legal/terms/update, consultat în 
23.04.2020.  

27  Prin noţiunea de „dezvoltator de tehnologie” avem în vedere profesionistul care deţine 
cunoştinţe de programare, implementează, administrează şi dezvoltă programe şi 
aplicaţii. 

28  A se vedea textul integral al articolului 25 din RGPD: „(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 prelu-
crarea, 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 reducerea la minimum a datelor, şi să integreze garan-
ţiile 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 
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şi securitatea datelor cu caracter personal să fie asigurate încă de la momentul 
conceperii sistemului de prelucrare a datelor şi pe întregul parcurs al „vieţii” 
acestuia.  

Acest principiu îşi găseşte sursa într-o serie de principii referitoare la 
protecţia vieţii private raportat la dezvoltarea tehnologiei29, urmărind protecţia 
datelor cu caracter personal realizată preventiv şi nu reactiv, asigurarea trans-
parenţei prelucrării datelor şi a conformităţii operatorului de date sau persoanei 
împuternicite de acesta cu cadrul legislativ aplicabil, asigurarea securităţii datelor 
cu caracter personal şi a respectului faţă de persoana vizată ale cărei date 
personale sunt prelucrate prin punerea la dispoziţia acestuia a mijloacelor de 
acces la datele sale, respectarea drepturilor acestuia şi obţinerea consimţămân-
tului în vederea prelucrării.  

De asemenea, trebuie luat în considerare şi faptul că anumite categorii de 
date pot fi mai valoroase decât altele30, astfel încât şi conduita operatorului 
trebuie să urmărească prevenirea oricăror acţiuni ilicite împotriva protecţiei date-
lor cu caracter personal. 

Principala metodă de a asigura respectarea legislaţiei în vigoare de către 
operatorul de date cu caracter personal este prin instrumente care permit accesul 
la justiţie, însă în cazul Lex Informatica, punerea în executare sau aplicarea 
regulilor are loc automat, întrucât întregul proces tehnologic este realizat în 
cadrul platformei online, accesul la justiţie pentru nerespectarea unor prevederi 
legale fiind doar un mecanism de apărare a drepturilor utilizatorilor31. 

Concluzii 

Cu toate că există asemănări considerabile între Lex mercatoria şi Lex infor-
matica, cea din urmă este încă dificil de observat în practică întrucât deseori regu-
lile comerţului realizat pe Internet diferă de cel realizat direct între comercianţi, 
fiind necesară identificarea şi aplicarea regulilor de la caz la caz.  

Observăm totuşi că legislaţia adoptată la nivel european influenţează realizarea 
a două tipuri de Lex informatica, în funcţie de aspectul teritorial al aplicării legii: cea 
care urmăreşte protecţia vieţii private şi în general a consumatorului-utilizator şi 

                                
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.” 

29  A se vedea principiile enunţate de A. Cavoukian, Privacy by Design, [Online] https:// 
iab.org/wp-content/IAB-uploads/2011/03/fred_carter.pdf, consultat în 25.04.2020.  

30  Un exemplu în acest sens are în vedere comparaţia între prelucrarea datelor privind 
sănătatea şi prelucrarea datelor unui card bancar, în Ş.R. Tataru, Provocări juridice ale 
comerţului online cu medicamente, în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru 
Ioan Cuza” Iaşi, tomul LXIII, Ştiinţe Juridice, 2017, nr. 2, p. 282. 

31  J. R. Reidenberg, op. cit., p. 592-593.  
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cea care urmăreşte evoluţia în funcţie de dezvoltarea mijloacelor tehnologice şi a 
Internetului.  

Întrucât tehnologia se află în permanentă dezvoltare şi Internetul în 
continuă extindere, acestea determină şi adaptarea comportamentului utiliza-
torilor în mediul online. Lex informatica, deşi conform definiţiei date în doctrină, 
vizează un set de reguli aplicabile în comerţul internaţional realizat pe Internet, 
depinde semnificativ de codul informatic care stă la baza platformei şi de indi-
caţiile operatorului de date. Legiuitorul oferă un răspuns provocărilor observate 
în practică, însă şi aceste răspunsuri pot suporta modificări considerabile.  
 


