
 

 
 

Parlamentul României 

Camera Deputaţilor  

Grupul Parlamentar al Partidului Naţional Liberal 
 

telefon: (021) 414 10 70  fax: (021) 414 10 72    email:pnl@cdep.ro 

A/PNL/180/5.05.2020 

ÎNTREBARE 

Adresată: Doamnei Ancuța Gianina OPRE - Președintele Autorității 
Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

De către: Gabriel ANDRONACHE, deputat PNL, 
Circumscripția electorală nr.8 Brașov 

Obiectul întrebării: Revenire la ÎNTREBAREA cu nr.10069A din 11-03-
2020 referitoare la încălcarea drepturilor la protecția vieții personale private 
și familiale prin afișarea datelor de identificare sau prin supraveghere video 
în spațiile de uz comun, cum ar fi intrarea în scara blocului, supraveghere pe 
palier sau în lift 

Stimată doamnă Președinte, 

Având în vedere că, în conformitate cu prevederile art.195 alin. (3) din 
Regulamentul Camerei Deputaților,  termenul pentru primirea răspunsului 
era 15-04-2020, vă solicit respectuos să dați curs întrebării pe care v-am       
adresat-o în data 11.03.2020 și care v-a fost comunicată în data de 
25.03.2020. 

Intrarea în vigoare a Regulamentul (UE) 2016/679 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 (Regulamentul general privind protecția datelor) și a 
Legii nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a 
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului 
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din 27 aprilie 2016 privind protecție 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 (Regulamentul general 
privind protecția datelor) a modificat întreg cadrul legal privind 
respectarea dreptului fundamental la protecția vieții intime, familiale și 
private garantat de art. 26 din Constituție  

În noul context normativ s-au înmulțit reclamațiile cetățenilor cu privire la 
modul în care asociațiile de proprietari înțeleg respecte acest cadru, în 
special cu privire la încălcarea drepturilor menționate mai-sus prin afișarea 
datelor de identificare sau prin supraveghere video în spațiile de uz comun, 
cum ar fi intrarea în scara blocului, supraveghere pe palier sau în lift. Toate 
acestea, conform reclamațiilor, se realizează fără acordul scris al 
persoanelor care domiciliază sau au reședința în apartamentele cu acces la 
spațiile de uz comun. 

În raport cu cele expuse mai sus, vă adresăm următoarele întrebări: 

l) Expunerea datelor personale în listele lunare privind cotele de cheltuieli 
comun de întreținere afișate la avizierul scării constituie o încălcare a 
dispozițiilor GDPR? 
2) Supravegherea de tip CCTV în spațiile de uz comun din clădirile 
multietajate, de tip palier sau lift constituie o încălcare a dispozițiilor 
GDPR, în lipsa acordului scris al persoanei/persoanelor care locuiesc în 
apartamentele din aceste clădiri? 

3) Care este sancțiunea aplicabilă în situația în care afișarea datelor 
personale sau supravegherea de tip video, CCTV, se realizează cu 
încălcarea GDPR de către asociațiile de proprietari ? 
4) Care este autoritatea competentă sa aplice sancțiunea în cazul 
încălcării de către asociațiile de proprietari a dispozițiilor GDPR prin 
afișarea nelegală a datelor personale sau prin supravegherea nelegală prin 
sistemul CCW ? 

În conformitate cu prevederile art. 192 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, coroborat cu prevederile art. 39 din Legea 96/2006 privind 
statutul deputaților și senatorilor, cu modificările și completările ulterioare, 
vă solicit răspuns scris față de cele prezentate mai-sus. 

Vă mulțumesc! 

Cu stimă,  

Gabriel Andronache, 

Deputat PNL de Brașov 




