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Rezumat: Consiliul pentru Drepturile Omului al Organizației Națiunilor Unite, observând 

„vastele salturi tehnologice” care au loc în era digitală, precum și impactul acestora la 

nivel național și mondial asupra drepturilor omului, ia în considerare promovarea unor 

măsuri în cadrul unei recente rezoluții.  

Consiliul reamintește „universalitatea, indivizibilitatea, interdependența și inter-

relaționarea tuturor drepturilor omului și a libertăților fundamentale”; constată necesitatea 

promovării și protecției acestora în contextul luptei împotriva terorismului, dar afirmă în 

special protecția dreptului la libertatea de opinie și exprimare, a respectării vieții private - 

a domiciliului și corespondenței, a protecției onoarei, a reputației și a dreptului la propria 

imagine - a tuturor persoanelor. Astfel, stabilește și promovează o procedură specială în 

acest scop, pe baza dreptului internațional, dar și a unor garanții de responsabilizare 

internă eficientă (prevederea unor căi de atac, examinarea non-arbitrară a unor principii 

de bază privind legalitatea, evaluarea proporționalității în raport cu practicile de 

supraveghere etc.) În acest scop se identifică principii, se clarifică standarde și bune 

practici pentru protecția dreptului la viață privată și de familie. 

 

Cuvinte cheie: dreptul la viață privată în era digitală, dreptul la propria imagine, raportor 

special, „just echilibru” între libertatea expresiei și nevoia publicului de a fi informat 

COD JEL: K 10 

 

 

1.  Consiliul pentru Drepturile Omului, printr-o decizie recentă (nr. 25/117 /2015), 

reafirmă dreptul la viață privată (astfel cum este el prevăzut în art.12 din Declarația 

Universală și  în art.17 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice), în 

conformitate cu care „nimeni nu va fi supus unor imixtiuni arbitrare sau ilegale în viața sa 

intimă”. Exercitarea dreptului la viață privată este importantă chiar pentru însăși realizarea 

dreptului la liberă exprimare, adică dreptul de a avea și de a exprima opinii fără imixtiuni 

din afară. Și libertatea de exprimare este necesară afirmării altor libertăţii (cum ar fi 

libertatea întrunirilor) dar  în acelaşi timp, constituie și o limitare sau o ameninţare pentru 

alte drepturi (cum ar fi chiar la adresa respectării vieţii private și de familie). Dar tocmai 

acest fapt dă și specificitatea celor două drepturi; ele se susțin reciproc, dar se și limitează 

                                                           
1
 Universitatea ”Eftimie Murgu”, Reșița. 

 



 

 

 

 

 

 

 

CURENTUL JURIDIC                                                                                                      25 

reciproc. Mai precis, pot să apară în exercitarea lor, inclusiv, ca drepturi individuale 

concurente. 

Consiliul constată, de asemenea, că prevenirea și eliminarea terorismului este o 

necesitate de interes public de mare importanță. Reamintește că statele trebuie să se 

asigure că orice măsuri luate pentru combaterea terorismului sunt în conformitate cu 

obligațiile care le revin în temeiul dreptului internațional (în special cu drepturile 

refugiaților și cu cele ce decurg din dreptul umanitar). Orice ingerință în dreptul la viață 

privată, fundamentată pe baza preocupărilor justificate legate de siguranța publică, 

necesită deopotrivă și protecția anumitor informații sensibile, iar statele trebuie să asigure 

întocmai și respectarea deplină a acestor obligații. Consiliul pentru Drepturile Omului 

pune astfel accent pe următoarele obiective: 

1. reafirmarea protecției legale a dreptului la viață privată (nimeni nu va fi supus 

imixtiunilor arbitrare sau ilegale în viața privată, de familie, a domiciliului sau a 

corespondenței sale;  

2. recunoașterea caracterul global, deschis al internetului și rapida avansare a 

tehnologiei informației - forța motrice a progresului care a transformat mediul de 

exercitare a libertății de exprimare în lume - generând avantaje semnificative, dar și 

motive serioase de îngrijorare;  

3. atenționarea că aceleași drepturi pe care le au oamenii offline, trebuie să fie 

protejate, de asemenea și online; condamnarea tuturor restricțiile impuse asupra 

comunicării digitale care vizează actorii societății civile; reiterarea necesității acordării 

unei atenții deosebite drepturilor jurnaliștilor și exprimării pe internet, cu respectarea 

deplină, desigur, a dreptului la viață privată; 

4. condamnarea fermă a utilizării religiei și a terorismului (inclusiv acțiunile 

terorismului cibernetic) de către grupări extremiste și jihadiste care și-au propus să 

distrugă libertatea de exprimare și cea religioasă; descoperirea cauzelor care stau la baza 

acestor forme de terorism, a inegalităților politice, a nerespectării drepturilor omului și a 

statului de drept; 

5. necesitatea adoptării unei decizii de numire a unui raportor special privind dreptul 

la viață privată pentru o perioadă de trei ani, dat fiind îngrijorarea cu privire la 

restrângerea drepturilor și libertăților în general (prin cerințe excesive privind exercitarea 

acestora, prin utilizarea agresivă a dispozițiilor și a altor legi restrictive etc.) și, evident, 

asigurarea tragerii la răspundere a țărilor ce se fac vinovate de nerespectarea sau de 

abuzuri în materia tuturor drepturilor omului (Rezoluția UE din10.3.2015). 

Atribuțiile raportorului special vor include de regulă următoarele sarcini: 

colectarea de informații cu privire la evoluțiile internaționale în materia dreptului la 

viaţă privată, inclusiv cu privire la provocări decurgând din folosirea noilor tehnologii; 

transmiterea de recomandări Consiliului cu privire la promovarea unei mai bune protecții 

a vieții private în fața creșterii provocărilor în era digitală; raportarea oricăror încălcări ale 

dreptului la viață privată prevăzut în instrumentele internaționale în domeniu; primirea de 

informații și răspunsul la informațiile culese de ONU și toate agențiile sale; participarea și 

contribuția la orice conferințe internaționale relevante; transmiterea unui raport anual către 

Consiliu și Adunarea Generală a ONU (Țucă Zbârcea & Asociații, 2015 a). 

În concluzie, este pentru prima dată în istoria ONU (la doi ani după „dezvăluirile 

Snowden” legate de programele de supraveghere în masă) când un raportor, expert 

independent, este însărcinat să monitorizeze şi să investigheze problematica vieţii private 
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şi presupusele încălcări ale acestui drept de către statele lumii. Este evidentă preocuparea 

sporită a ONU în domeniul protecţiei vieţii private. Înfiinţarea acestei noi funcţii (de 

raportor) vine după ce ONU a publicat raportul The Right to Privacy in the Digital Age, în 

care subliniază impactul negativ al supravegherii în masă asupra dreptului la viață privată. 

Rezoluţia a fost promovată de Germania şi Brazilia, ţări ai căror lideri au fost implicaţi în 

presupuse supravegheri de către NSA (National Security Agency), fiind apoi susţinută de 

peste 60 de alte ţări şi de peste 90 de ONG-uri. Este sigur că activitatea Raportorului 

special va fi una importantă, auspiciile ONU asigurându-i o veritabilă calitate de lider la 

nivel global în domeniul privacy, cu o vizibilitate mult mai largă decât alte organisme cu 

atribuții similare (Țucă Zbârcea & Asociații b). 

Deși există numeroase tratate internaţionale care semnalează riscurile existente, iar 

efortul statelor în a-şi adapta legislaţia la evoluţia procesului de interacţiune online este 

continuu şi susţinut, cu toate acestea, reglementările impuse nu sunt corespunzătoare, 

păstrează de multe ori un spectru prea larg pentru a putea reglementa problemele specifice 

sau sunt pur şi simplu cu câţiva paşi în urma noilor tehnologii şi a instrumentelor care 

trebuie controlate (Andreea Lisievici, 2015 a). Pentru a asigura un model de interacţiune 

care protejează dreptul la viaţă privată, conceptul de bază în orice iniţiativă este 

responsabilizarea - componenta fundamentală a oricărei strategii ancorate în realitatea 

digitală. Într-o lume atât de conectată, în care informaţiile au ajuns să circule liber, aşa-

zisa „democratizare a informaţiei” la care a dus internetul „free”, e foarte uşor să faci rău 

sau să profiţi, jucând necinstit (Vali Bîrzoi, 2012). Sunt mai multe preocupări de regândire 

și preocupare a sincronizării între legislaţie și tehnică; cunoaşterea limitelor tehnologiilor 

şi limitelor juridice în supravegherea utilizării acestor tehnologii şi proporţionalitatea. 

Uniunea Europeană, care reglementează în acest domeniu, face mari eforturi în 

armonizarea a 28 de legislaţii care nu este o sarcină uşoară. Intervin şi instituţii naţionale, 

cele care au un rol în transpunerea directivei, dar şi controlul de constituţionalitate (Daniel 

Mihail Șandru, 2015). Abilitatea de a folosi mediile digitale, dar și de a tria conținutul 

accesibil, devine în același timp o calitate, un drept, dar și o obligație esențială pentru 

fiecare persoană utilizatoare. În mediul virtual orice persoană (chiar și neutilizatoare) 

poate deveni un „vector de imagine”, iar capacitatea de „viralizare” a informației, fără 

precedent, generează obligația de „educație media” - concept aparținând unui domeniu 

interdisciplinar (Nicoleta Foriade, 2015). 

 

2.   DREPTUL LA IMAGINE ÎN CONTEXTUL ASIGURĂRII UNUI „JUST 

ECHILIBRU” ÎNTRE LIBERTATEA DE EXPRESIE ȘI NEVOIA PUBLICULUI 

DE A FI INFORMAT.  

Încălcarea dreptului la viață privată și supravegherea în masă sunt două pericole în era 

globală digitală. În concepția specialiștilor în materie - informaticieni și juriști - ele devin 

pericole, nu prin existența per se a mediului digital, ci prin voința și dorința de control a 

unor factori politici decidenți sau de altă natură (fie în procesul de colectare a datelor cu 

caracter personal, fie al atacurilor cibernetice etc.) (Nicoleta Foriade, 2015). 

Delimitarea dreptului la imagine în raport cu dreptul la liberă exprimare nu este un 

exercițiu simplu. Instanțele de judecată sunt cele îndrituite a stabili atent limitele acestor 

drepturi, atunci când trebuie decis dacă folosirea sau distribuirea imaginii unei persoane 

satisface sau nu exigențele legale (Bogdan Halcu, Andreea Lisievici, 2014). În conturarea 

raportului dintre libertatea de exprimare şi dreptul la imagine, instanțele se pronunţă 
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frecvent cu privire la: publicarea imaginii unor persoane, folosirea unor expresii 

defăimătoare  la adresa onoarei şi reputaţiei. În ceea ce privește dreptul la imagine, 

jurisprudenţa în materie a recunoscut (încă din 2002 prin hotărârea dată în cauza Schüssel 

contra Austria) că acesta intră în sfera vieţii private. Statele semnatare ale CEDO trebuie 

să garanteze oricărei persoane protecţia în acest sens. Conform cu art. 10, paragraf. 1, 

orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. În conținutul acestui drept intră: 

libertatea de opinie; libertatea de a primi sau de a comunica informaţii ori idei; libertatea 

presei. Ca atare, conținutul său necesită interpretări cu privire la noțiunile: opinie, 

informații, presă, îndatoriri şi  responsabilităţi specifice jurnaliştilor etc. Dreptul protejat 

trebuie considerat într-un sens foarte larg și include discursul politic, discursul comercial 

şi expresia artistică. 

Dreptul la viaţă privată şi de familie, la rândul său, este constituit din alte patru 

drepturi: dreptul la viaţă privată; dreptul la viaţa de familie; dreptul la domiciliu şi dreptul 

la corespondenţă. Unele dintre cele patru drepturi ce constituie elementele de conţinut ale 

dreptului la viaţă privată şi de familie, protejează valori multiple, unele dintre acestea 

constituindu-se ele în drepturi de sine stătătoare. De exemplu, dreptul la viaţă privată 

protejează: dreptul la imagine, libertatea sexuală, dreptul la identitate, dreptul la integritate 

fizică şi psihică, dreptul la viaţa socială, datele cu caracter personal, dreptul la un mediu 

sănătos. Dreptul la viaţa de familie protejează valorile legate de: 1. Raporturile ce pot 

constitui viaţa de familie: a) relaţiile dintre partenerii de viaţă; b) relaţiile dintre părinţi şi 

copii; c) alte relaţii de tipul celor de familie; 2. raporturile ce pot decurge din dreptul la 

viaţa de familie în situaţii speciale: a) situaţii speciale de protecţie a dreptului la viaţa de 

familie în relaţia dintre părinţi şi copii (încredințarea copiilor, dreptul la vizită, 

plasamentul, unele restricţii impuse drepturilor părinteşti etc.); b) viaţa de familie a 

străinilor; c) viaţa de familie a deţinuţilor.  

Protejarea domiciliului, este înțeleasă în interpretarea extensivă acestei noţiuni, iar 

protejarea corespondenței se referă inclusiv la cea modernă din era digitală. Jurisprudența 

pune întotdeauna în balanţă secretul corespondenţei și al domiciliului cu interesul apărării 

ordinii publice şi al prevenirii infracţiunilor - estimate ca măsuri necesară într-o societate 

democratică. 

Regula stabilită în jurisprudenţă în ceea ce privește publicarea imaginii unei persoane 

face distincţie între persoanele publice şi persoanele private. Instanţele naţionale şi 

europene s-au pronunțat frecvent și cu privire la publicarea imaginii unei persoane 

decedate - dacă prin aceasta s-a adus atingere dreptului la viaţă privată; și cu privire la 

publicarea imaginii unor persoane acuzate sau condamnate pentru săvârşirea unor 

infracţiuni. În toate cazurile, jurisprudența a stabilit că în cercetarea echilibrului dintre 

libertatea de exprimare şi dreptul la viaţă privată trebuie să se ţină cont de două criterii: 

consimţământul persoanei în vederea publicării imaginii și existenţa unui scop sau a 

utilităţii sociale a informaţiei pentru satisfacerea interesului public. Fundamentarea 

intruziunilor în viaţa privată a persoanelor publice pe teoria „consimţământului tacit” nu 

poate fi acceptată, deoarece o atare persoană nu are facultatea legală de a se opune 

divulgărilor privitoare la activităţile sale publice. Dreptul publicului de a fi informat sau 

„interesul legitim” al publicului, există numai în cazul activităţilor publice, nu în cazul 

sentimentului de curiozitate privind aspecte personale şi familiale ale acesteia. Ca atare, 

considerăm că dreptul publicului la informare trebuie invocat cu mare prudență în analiza 

condiției consimțământului. El nu legitimează niciodată încălcarea dreptului la imagine pe 
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temeiul unei prezumții de consimțământ. Anumite atitudini pot însă exprima, implicit, 

voința sau consimțământul subiectului (Călina Jugastru, 2009). 

Se poate concluziona că viaţa privată a persoanelor private se bucură de mai multă 

protecție și respect decât cea a persoanelor publice, deoarece interesul publicului cu 

privire la acestea este mai scăzut. Prevalenţa dreptului la imagine al persoanelor publice 

faţă de libertatea de exprimare se face în funcție de „satisfacerea interesului public”  care 

este și cauza complexității în aprecierea de către instanțe a „justului echilibru” dintre 

libertatea de exprimare şi dreptul la viaţă privată. „Satisfacerea interesului public” este  un 

al treilea element exterior raportului dintre  cele două părţi implicate direct - presa care 

vrea să difuzeze informația și persoana în cauză. Dacă interesul este apreciat ca suficient 

de general, actual sau cultural, publicarea/intruziunea în sfera vieţii private este licită, în 

pofida absenţei consimţământului persoanei respective, sau chiar împotriva 

consimţământului acesteia. Sfera vieţii private este dificil de conturat în cazul persoanelor 

publice și ar trebui nuanţată rezonabil de la caz la caz (luându-se în calcul inclusiv 

expunerea excesivă, voluntară sau involuntară a persoanei). Dreptul de „a fi lăsat în pace” 

al celebrităţilor prevalează totuși în raport de activităţile private ale acestora față de care 

interesul publicului nu este unul legitim. Curtea Europeană de Justiție a decis însă ca 

motoarele de căutare să șteargă, la cerere, anumite informații accesibile pe internet. Prin 

acest demers se dorește evitarea încălcării drepturilor fundamentale ale europenilor, prin 

accesul la informații personale accesibile pe internet, informații care sunt inadecvate, 

inactuale și irelevante pentru interesul public. Deși decizia CEJ a lăsat foarte multe lucruri 

nelămurite și a iscat o serie de întrebări ce își vor găsi răspunsul ulterior, nu există încă un 

ghid despre cum ar trebui să respecte acest nou drept (despre ce tip de conținut ar trebui 

șters și în ce condiții), dar poate fi o schimbare în bine, după părerea americanilor în rău 

(Mădălina Stoicescu, 2014). 

În ceea ce privește publicarea imaginii unei persoane decedate, în determinarea 

raportului cu exercitarea libertăţii de exprimare, instanțele au folosit aceleaşi criterii ca şi 

pentru situaţia publicării imaginii unei persoane în viaţă (existenţa consimţământului 

familiei sau al moştenitorilor şi interesul public). În analizarea încălcării dreptului la viaţă 

privată prin publicarea unor fotografii a persoanelor acuzate penal se face distincţie între 

persoanele publice şi cele obişnuite. De asemenea, se are în vedere scopul urmărit la 

momentul publicării și se face distincţie clară între persoanele acuzate penal (care 

beneficiază încă de prezumţia nevinovăţiei) şi persoanele definitiv condamnate.  

Dreptul la onoare, cinste ori reputaţie - dreptul la demnitatea umană este considerat un 

drept subiectiv complex. El ţine de aria de protecţie a dreptului la imagine – drept care 

constituie unul din elementele de conţinut ale dreptului la viaţă privată. Examinarea 

acestui drept necesită clarificarea noţiunii de „informaţie lezantă” – noţiune ce 

desemnează orice informaţii care, raportate la conţinutul legilor şi al normelor de 

convieţuire, conduc la ştirbirea onoarei şi reputaţiei persoanei în anumite condiții 

(cumulativ): să aibă caracter defăimător, să fie adusă la cunoştinţa cel puţin a unei terţe 

persoane, informaţia astfel răspândită să nu fie adevărată. În anumite opinii, caracterele 

juridice ale acestor drepturi care fac parte din categoria drepturilor personalității, trebuie 

privite uneori nuanţat; există interferenţe între drepturile personalităţii (care sunt, aşa cum 

s-a arătat în doctrină, unele drepturi extrapatrimoniale şi altele patrimoniale). În adevăr, 

dreptul recunoaşte valabilitatea unor convenţii relative la drepturile personalităţii 

(exploatarea imaginii, a vocii, a numelui, chiar a vieţii private etc.) aşa încât se vorbeşte 



 

 

 

 

 

 

 

CURENTUL JURIDIC                                                                                                      29 

tot mai mult de apariţia anumitor drepturi patrimoniale ale personalităţii sau de o 

patrimonializare a acestor drepturi (Ovidiu Ungureanu, Cornelia Munteanu, 2015). Pentru 

o analiză completă interesează toate acele drepturi care au o rezonanţă în dreptul civil, dar 

şi în planul dreptului public; altfel spus, drepturile omului opozabile altor oameni (în 

raporturile dintre particulari), dar opozabile şi statului.  

Limitele libertăţii de exprimare în raport cu apărarea onoarei, a demnităţii și reputaţiei 

se stabilesc în primul rând în funcție de anumite criterii: distincţia între persoanele publice 

și cele obişnuite; distincţia dintre „fapte” și „judecăţi de valoare” (materialitatea 

primelor poate fi dovedită, ultimele nu se pretează la o demonstrare a exactităţii lor). 

Totuşi, chiar şi o judecată de valoare poate să se dovedească excesivă dacă este complet 

lipsită de bază faptică; gradul de contribuţie al informațiilor la dezbaterea unor chestiuni 

de interes general este un alt criteriu care se adaugă celor amintite. Protecţia onoarei este 

acordată atât jurnaliştilor, cât şi altor persoane, fără a distinge după calitatea persoanei 

care îşi exprimă liber opiniile cu privire la oamenii politici. Jurisprudența leagă apărarea 

reputaţiei magistraţilor de necesitatea înfăptuirii justiţiei iar mijloacele penale şi civile 

trebuie puse la dispoziţie de legislaţia naţională pentru protejarea onoarei, demnităţii şi 

reputaţiei acestora și a celorlalte persoane (există încă unele controverse privind 

dezincriminarea insultei şi calomniei, a reglementărilor în domeniul răspunderii civile 

delictuale etc.). Mai nou există și unele controverse și faţă de suspiciunea rezonabilă a 

implicării Serviciului Român de Informaţii în actul de justiţie dincolo de limitele legii - 

suspiciune ce induce cetăţenilor îndoieli temeinice cu privire la imparţialitatea şi, implicit, 

corectitudinea actului de justiţie (Natalia Roman, 2015). 

O nouă lege privind „dreptul la viaţă privată la locul de muncă” face deja obiectul 

dezbaterii în Germania. Problema monitorizării secrete a angajaţilor la locul de muncă - 

deși interzisă de legislaţia europeană - este departe de a fi rezolvată în realitate, ba, 

dimpotrivă, chiar a luat amploare. Conform art. 8 din CEDO, protejarea domiciliului și a 

corespondenței (caracterul secret şi dreptul la inviolabilitatea acestora) ar trebui să se 

bucure de o protecție adecvată. Jurisprudența europeană, în practica sa, a statuat că sediul 

profesional - dacă  în acesta persoana  îşi desfăşoară o mare parte a vieţii private - intră în 

mod natural sub această protecție în orice societate democratică. Salariatul care primeşte 

şi trimite corespondenţă (utilizând computerul angajatorului), pentru a beneficia de 

protecţia instituită, o minimă cerință impune de a marca această corespondenţă cu 

menţiunea că este „privată” (Dollores Benezic, 2011). 

Unele probleme juridice „mai controversate” în legătură cu dreptul la imagine sunt și 

situațiile legate de caricatură sau imaginea deformată, ca formă artistică de exprimare. 

Rigoarea juridică, inclusiv cea sancționatorie, arată că și în cazul caricaturii se pot 

concepe fapte care aduc atingere fie dreptului la imagine, pe de o parte, fie dreptului 

publicului de a fi informat, pe de alta (Corneliu Turianu, 2015). Situații legate de folosirea 

imaginii unei alte persoane („geamăn/sosie”) de către unele persoane publice - 

vedete/politicieni etc. - pentru a preveni ca terțe părți să profite de renumele și celebritatea 

lor, ridică întrebarea dacă mai pot aceste persoane să invoce dreptul asupra propriei 

imagini sau înfățișări (Dragoş Mărginean, 2015). O rezolvarea corectă - în opinia noastră - 

se poate face în funcție de interpretarea justă dată noțiunii de „proprie imagine”. Noţiunea 

de „proprie imagine” necesită examinarea celor două opinii doctrinare opuse (Corneliu 

Turianu, 2014), pe de o parte cât și cea a dreptului natural, pe de alta. O primă opinie 

(majoritară), consideră lezarea dreptului la propria imagine restrâns doar prin captarea, 
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conservarea şi difuzarea imaginii unei persoane și montajul realizat din reunirea unor 

imagini independente, cu scopul de a obţine un anume ansamblu. Ar rezulta că prevalează 

libertatea de exprimare (inclusiv cea artistică). Opinia opusă consideră că noţiunea de 

„proprie imagine” are o sferă mult mai largă (fiind rezultanta tuturor însuşirilor unei 

persoane. Așadar „propria imagine” este o noţiune omogenă, legată de comportamentul 

persoanei, şi nu de un obiect material, cum este o fotografie, imprimate etc. Ar rezulta 

astfel - în această opinie – că ar trebui să prevaleze dreptul la propria imagine în 

detrimentul restrângerii libertății de exprimare. Deși este o opinie mai apropiată de cea a 

dreptului natural în ceea ce privește abordarea imaginii unei persoane, rezolvarea este tot 

una simplistă, reducționistă,  putând astfel să aducă uneori atingere în mod nejustificat 

libertății de exprimare, mai ales celei artistice.  

În concepția dreptului natural,  problematica protecției drepturilor este rezolvată 

nuanțat, folosind deopotrivă criteriile naturale și pozitive. Relaţiile dintre libertatea de 

exprimare şi dreptul la informare au în mod natural un caracter simetric. Între această 

libertate şi acest drept vine să se interpună - frecvent - dreptul la 

demnitate/onoare/reputație/imagine al persoanei și, într-un anume context - și dreptul la 

siguranță/securitate (națională) al acelorași persoane. Este cert că  „în urma atacurilor de 

la Charlie Hebdo, opinia publică dorește mai multă securitate” dar, deopotrivă dorește și 

protecția libertății de exprimare și a dreptului la viață privată. Statele au obligația de a-și 

proteja cetățenii, dar prin proceduri juste. Așa că rezolvarea acestui aparent conflict nu 

trebuie privită în termeni contradictorii. Ameninţările teroriste îndreptate împotriva 

societăţii afectează interesele fundamentale ale statului și libertăţile individuale în 

contextul nevoii de securitate (Gheorghe Popa,2012). Respectarea vieții private în 

confruntarea cu această realitate este caracterizată prin tendința de uniformizare, 

estimându-se că vor avea de câștigat doar cei ce își vor afirma drepturile cu tărie și 

convingere. Astfel, plecând de la atributul unicității, persoana ar trebuie să-și manifeste 

personalitatea, iar viața privată ar trebui să-și afirme existența, indiferent de piedicile 

întâlnite (Popescu Legal, 2011). 

Realizarea unui demers ştiinţific în zona securităţii publice, desigur, este pe deplin 

necesar, întrucât acest segment și conceptul de securitate publică nu a fost până în prezent 

suficient analizate (…). De exemplu „provocările în domeniul securităţii publice, 

managementul securității, particularităţile comunicării și ale eticii şi deontologiei în 

sistemul de securitate publică, precum şi activităţile de cooperare în acest domeniu” 

(Gheorghe Popa, 2012).  

   Cu toate acestea, supravegherea în masă, deși eficientă, este o procedură care 

aduce atingere vieții private. Știinţa dreptului natural - parte a ştiinţei şi artei dreptului – 

oferă soluții pentru rezolvarea unor astfel de probleme aparent insurmontabile. Pe scurt, în 

primul rând se pornește de la o corectă clasificare a tuturor drepturilor (naturale, pozitive 

și mixte), în funcție de criterii simple, obiective – de exemplu, după criteriul provenienței 

titlului sau a măsurii dreptului. Drepturi parţial naturale (mixte) le considerăm ca atare 

doar pe cele în care titlul sau măsura – sau o parte din titlu şi din măsură – sunt naturale şi 

nu convenţionale. Ca atare, drepturile naturale mixte (în parte naturale şi în parte pozitive) 

permit și ele o ajustare pozitivă prin voința omului, deoarece, în realitate, în mod natural 

sunt și multiple situații, în care nu există întotdeauna o măsură naturală determinată. În 

concluzie, există drepturi în care titlul sau măsura - sau ambele - sunt parţial naturale şi 

parţial pozitive. De fapt, în interiorul unui sistem juridic în vigoare, naturalul şi pozitivul 
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sunt de obicei unite, formează împreună diferitele drepturi, astfel încât determinarea 

fiecăruia dintre ele necesită folosirea simultană a criteriilor naturale şi pozitive. Utilizarea 

exclusivă a criteriilor pozitive duce, într-un fel sau altul, la injustiţie. Chiar măsura 

pozitivă este adesea reglată printr-o măsură naturală care, în virtutea unui anumit grad de 

nedeterminare, lasă o anumită marjă de apreciere voinţei umane. Astfel, în cazul libertății 

de exprimare sau al vieții private, limitările aduse acestora pot să fluctueze în funcție de 

anumite situații concrete la un moment dat (interesul public, siguranța națională, 

drepturile altora etc.). Dar, întinderea și tipul de ingerință poate fi excesivă, lăsând loc 

unei injustiţii. Limitările nu pot prezenta o mare diferenţă sau disproporție faţă de situația 

care le impune sau care le-a determinat, căci atunci limitarea sau imixtiunile cauzate, ca 

dealtfel și lipsa oricărei limitări, devin injuste prin exces, respectiv prin lipsă, generând în 

aceste cazuri obligaţia de a repara dreptul lezat sau alte remedieri pe care legile pozitive le 

oferă de obicei. 

Este important de știut că drepturile naturale, inclusiv cele mixte, la rândul lor, 

comportă unele subclasificări în: drepturi originare și drepturi subsecvente.  

Cele originare provin de la natura umană şi sunt proprii tuturor oamenilor în orice 

moment al istoriei omenirii. În schimb, sunt drepturi subsecvente cele care provin de la 

natura umană în relaţie cu situaţiile create de către om. Sunt exemple de drepturi primare 

cele care reprezintă bunurile fundamentale ale naturii umane şi cele care corespund 

acestor tendinţe de bază); derivate sunt acele drepturi care reprezintă manifestări sau 

derivări  ale unui drept primar.  

Importanţa acestor distincţii se regăseşte în influenţa istoricităţii, care este foarte 

puternică în drepturile subsecvente și în cele derivate, dat fiind faptul că situaţia istorică 

creată de către om variază, şi deci, şi titularitatea ca extensie a acestor drepturi poate să 

varieze. De exemplu, atât dreptul la viaţă, inclusiv la viață privată, cât şi derivatele lor - 

dreptul la îngrijire/dreptul la a-i păstra intimitatea, onoarea etc. sunt drepturi originare; 

legitima apărare, siguranța națională, din contră, sunt manifestări subsecvente: dată fiind 

presupusă situaţia de atac/atac cibernetic/terorism - create de către om, apărarea apare ca o 

manifestare subsecventă a dreptului la viaţă/inclusiv a celui la viață privată. În concluzie: 

libertatea de exprimare, dreptul la viața privată, dreptul la imagine, precum și alte drepturi 

asemănătoare (libera circulație, libertatea de asociere, etc.) cunoscute ca și drepturi 

condiționale, sunt drepturi naturale mixte, nefiind absolute sau intangibile. Trebuie să se 

facă însă o distincție clară între drepturile primare și cele subsecvente atunci când se pune 

problema care dintre aceste drepturi trebuie să prevaleze în caz de conflictualitate – dat 

fiind că unele dintre ele se manifestă chiar ca drepturi conflictuale în exercitarea lor. În 

efortul de a trasa o graniță între ele, ca și între dreptul la imagine și dreptul la liberă 

exprimare, legea, practica judiciară și doctrina încearcă să definească reguli și criterii 

principiale. Libertatea de exprimare și dreptul la viață privată (datorită conținutului 

complex al fiecăruia dintre ele) au anumite puncte în care se întâlnesc. Valorile protejate 

care interferează şi cele care se exclud, dovedesc că în cele mai multe situaţii, libertatea de 

exprimare (în special prin presă și prin cea artistică) vine în conflict cu dreptul la imagine 

al persoanei - în sens larg (de la publicarea imaginii unei persoane până la apărarea 

onoarei şi reputaţiei ei). Există şi alte valori componente ale dreptului la viaţă privată care 

interferează cu libertatea de exprimare - și care necesită o analiză aparte - cum ar fi: 

dreptul la inviolabilitatea domiciliului și dreptul la secretul corespondenţei. Se trage astfel 

concluzia că libertatea de exprimare, prin toate elementele sale de conţinut (libertatea de 
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opinie, libertatea de informare, libertatea presei) interferează cu dreptul la viaţă privată şi 

de familie, în măsura în care valorile pe care le protejează acest drept sunt aduse la 

cunoştinţa publică (Daniela Valeria Iancu, 2013). 

Alegerea sau opţiunea umană a prevalenței unui drept asupra altora nu echivalează cu 

arbitrarul - deşi alegeri arbitrare există! Alegerea justă, ca atare, este un act raţional. 

Esenţa dreptului este raţionalitatea; când aceasta lipseşte nu ne aflăm în faţa sistemului 

juridic al relaţiilor umane, ci în faţa unui sistem de forţe arbitrarii care este ceva diferit 

față de drept. Adesea, există tendința de a se pune în balanță viața și siguranța persoanelor 

contra libertăților acestora, argumentându-se prevalența primelor față de cele din urmă, pe 

motivul că altfel, restul drepturilor persoanei ar rămâne simple abstracțiuni. Dreptul la 

viaţă privată, la liberă exprimare, etc. nu au nimic abstract în conținutul lor. Viaţa fiecărui 

om este tot atât de reală şi concretă în măsura în care fiecare om este real şi concret. 

Asasinatul, atacurile teroriste sau cele cibernetice, cenzura, imixtiunile și atingerile injuste 

aduse vieții, intimității sau imaginii și demnității persoanei, nu atacă abstracţiuni, ci 

realități concerte. Negarea acestor drepturi sau atacarea lor antrenează un mod propriu şi 

real de injustiţie. A respecta aceste drepturi nu este o chestiune ce ţine de liberul joc de 

opţiuni politice, sau de lupta socială de interese, ci de justiție în sensul propriu al 

termenului. 

Variabilitatea în enumerarea și clasificarea acestor drepturi îşi are originea în diferitele 

criterii ştiinţifice utilizate pentru sistematizarea lor. Astfel libertatea de exprimare și viața 

privată înglobează pentru unii autori existenţa unuia sau a mai multor drepturi distincte. 

Fundamentul oricărui drept îl reprezintă însă persoana umană. Chiar dacă există o 

permanentă schimbare în societatea umană, ea are loc în interiorul aceleiaşi fiinţe (nu 

există schimbare a omului într-o altă fiinţă). Omul care se transformă în decursul vieții 

sale și chiar în decursul evoluției omenirii rămâne el însuşi, nu devine o altă ființă. Din 

perspectiva teoriei dreptului natural, nu trebuie confundată schimbarea cu transformarea. 

Istoricitatea este o schimbare, omul rămânând acelaşi însă. Ca atare globalizarea – cu 

avantajele și dezavantajele ei - nu schimbă natura umană și fundamentul drepturilor. Omul 

rămânând în esența sa același. Drepturile omului – nu numai că nu sunt străine de 

istoricitate, ci constituie una din dimensiunile sale. Şi aceasta în două feluri: a) constând în 

drepturi realmente existente, acestea nu sunt supra-temporale/atemporale, ci drepturi 

temporale şi istorice, deoarece persoana umană este imersată în istorie; b) deși schimbarea 

nu le afectează fundamentul în sine, ci doar diferitele modalități de exercitare, este 

necesară o ajustare între lucruri sau între persoane şi lucruri. Prin urmare, o configurare a 

unei societăţi în care astfel de drepturi nu sunt respectate sau au o estimare redusă, 

reprezintă o societate nedreaptă. De aici și calificarea unor sisteme ca injuste (Hervada, 

Javier, 1991). 

În domeniul tehnologiei informației și cel al securității în mediul informatic, stadiul 

legislației românești trebuie să fie armonizat cu cel european. Mediul și serviciile virtuale 

nu au încă o reglementare juridică proprie, acestora li se aplică regimul protecției datelor 

cu caracter personal – întrucât mediul virtual implică firesc acest tip de date. Regimul 

datelor cu caracter personal și reglementările în favoarea protecției vieții private pot limita 

acțiunile autorităților în domeniul securității naționale. Actualmente, Legea în domeniul 

securității cibernetice în România este rediscutată, forma anterioară fiind declarată 

neconstituțională pe 10 categorii de motive dintre care doar două privesc dreptul la viața 

privată. Restul motivelor au fost justificate generic pe lipsa prevederilor unor garanții care 
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să permită o protecție eficientă împotriva riscurilor de abuz. Există mai multe 

reglementări europene, internaționale și naționale în vigoare cu incidență în ceea ce 

privește dreptul la viața privată și protecția datelor cu caracter personal care, în ansamblul 

lor, asigură un nivel adecvat de protecție persoanelor. Aplicarea lor este actualizată 

constant de către avizele Grupului de lucru art. 29, deciziile instanțelor europene și 

naționale (Andreea Lisievici, 2015). Recent și prin implicarea Consiliului ONU pentru 

Drepturile Omului (prin decizia de numire a unui raportor special privind dreptul la viață 

privată). 

Domeniul are însă și inadvertențe (diferențe de regim juridic de la un stat la altul, de 

interpretare legislativă și practică judiciară). Pentru o armonizare completă în domeniu, 

statele membre au la dispoziție doar marja de apreciere (sarcina de a stabili detaliile sau 

de a alege dintre opțiuni, fără însă a putea introduce condiții mai laxe ori mai stricte). 

Limitarea dreptului la viață privată - determinată de cerințe de securitate națională - este 

permisă, însă cu respectarea principiului proporționalității și al necesității. Ceea ce trebuie 

să primeze sunt garanțiile legale adecvate instituite pentru a asigura că o ingerință nu este 

abuzivă. Utilizatorii, în contextul creșterii progresive a cunoștințelor în era digitală, își 

revendică dreptul de a fi informați corect, complet, dar și protejați privind modul în care 

sunt prelucrate/reținute date despre ei. „Prudența” în mediul online este efort continuu de 

cunoaștere/responsabilizare și adaptare la realitatea momentului, deoarece și amenințările 

cunosc același trend de sofisticare (Mihaela Mocanu, 2015). 
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