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COMISIA EUROPEANĂ 

Bruxelles, 31 iulie 2014 
sj.a(2014)2813437  

                                                    Acte de procedură 

DOMNULUI PREŞEDINTE ŞI MEMBRILOR CURŢII DE JUSTIŢIE                   

A UNIUNII EUROPENE 

 

OBSERVAŢII SCRISE 

prezentate, în temeiul articolului 23 alineatul al doilea din Protocolul privind Statutul 

Curţii de Justiţie, de către Comisia Europeană, reprezentată de doamna Julie Vondung și 

de domnii Bernd Martenczuk şi Ion Rogalski, membri ai Serviciului juridic al Comisiei 

Europene, în calitate de agenţi, cu domiciliul ales la doamna Merete Clausen, de 

asemenea membru al Serviciului său juridic, în Bâtiment BECH, 5 Rue A. Weicker, L-

2721 Luxembourg, acceptând comunicarea prin intermediul e-Curia a tuturor 

înscrisurilor,  

în cauza C-201/14 

Bara și alții,  

având ca obiect o cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată, în temeiul 

articolului 267 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) de către 

Curtea de Apel Cluj (România), privind interpretarea articolului 124 TFUE și a 

Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 

privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, p.31, Ediție specială, 13/vol. 17, 

p.10). 

Comisia Europeană are onoarea să prezinte Curţii următoarele observaţii:  

Ref. Ares(2014)2543318 - 31/07/2014Ref. Ares(2016)957234 - 24/02/2016
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I. CADRUL JURIDIC 

Dreptul Uniunii Europene 

Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene 

1. Potrivit articolului 124 TFUE, „Se interzice orice măsură care nu se întemeiază pe 

considerente de ordin prudențial și care stabilește accesul preferențial la instituțiile 

financiare al instituțiilor, organelor, oficiilor sau agențiilor Uniunii, al autorităților 

administrațiilor publice centrale, al autorităților regionale sau locale, al celorlalte 

autorități publice sau al altor organisme ori întreprinderi publice din statele 

membre.” 

Directiva 95/46 

2. Potrivit articolului 6 din Directiva 95/46, care privește principiile referitoare la 

calitatea datelor,  

„(1) Statele membre stabilesc că datele cu caracter personal trebuie să fie: 

[…] 

(b) colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și să nu mai fie 

prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri. Prelucrarea 

ulterioară a datelor în scopuri istorice, statistice sau științifice nu este 

considerată incompatibilă atât timp cât statele membre prevăd garanții 

corespunzătoare; 

(c) adecvate, pertinente și neexcesive în ceea ce privește scopurile pentru care 

sunt colectate și prelucrate ulterior; 

[…] 

(2) Operatorul are obligația să asigure respectarea alineatului (1).” 

3. Articolul 7 din aceeași directivă, care privește criteriile referitoare la legitimitatea 

prelucrării datelor, prevede:  

„Statele membre prevăd ca datele cu caracter personal să fie prelucrate numai 

dacă: 
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(a) persoana vizată și-a dat consimțământul neechivoc sau 

[…] 

(c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi 

revine operatorului sau 

[…] 

(e) prelucrarea este necesară pentru aducerea la îndeplinire a unei sarcini de 

interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este 

învestit operatorul sau terțul căruia îi sunt comunicate datele […] 

[…]” 

4. Potrivit articolului 10 din Directiva 95/46, intitulat „Informațiile în cazurile de 

colectare a datelor de la persoana vizată”, 

„Statele membre prevăd ca operatorul sau reprezentantul său să furnizeze 

persoanei de la care colectează date care o privesc cel puțin informațiile 

menționate mai jos, cu excepția cazului în care persoana este deja informată cu 

privire la aceste date: 

(a) identitatea operatorului și, dacă este cazul, a reprezentantului; 

(b) scopul prelucrării căreia îi sunt destinate datele; 

(c) orice alte informații suplimentare, cum ar fi: 

— destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; 

— dacă răspunsurile la întrebări sunt obligatorii sau voluntare, precum și 

consecințele posibile ale evitării răspunsului; 

— existența dreptului de acces la datele care o privesc și de rectificare a datelor 

cu caracter personal,  

în măsura în care, ținând seama de circumstanțele specifice în care sunt 

colectate datele, astfel de informații suplimentare sunt necesare pentru 

asigurarea unei prelucrări corecte a datelor cu privire la persoana vizată.”  
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5. Articolul 11 din directiva menționată, intitulat „Informații în cazul în care datele nu 

au fost obținute de la persoana vizată”, are următorul cuprins:  

„(1) Atunci când datele nu au fost colectate de la persoana vizată, statele 

membre prevăd obligativitatea ca operatorul sau reprezentantul său, în 

momentul înregistrării datelor cu caracter personal sau, dacă se are în vedere o 

comunicare a datelor către terți, nu mai târziu de data la care datele sunt 

comunicate prima oară, de a furniza persoanei vizate cel puțin informațiile 

menționate mai jos, cu excepția cazului în care persoana vizată este deja 

informată cu privire la aceste date: 

(a) identitatea operatorului și, dacă este cazul, a reprezentantului său; 

(b) scopurile prelucrării; 

(c) orice alte informații suplimentare, cum ar fi: 

— categoriile de date în cauză; 

— destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; 

— existența dreptului de acces la datele care o privesc și de rectificare a datelor 

cu caracter personal; 

în măsura în care, ținând seama de circumstanțele specifice în care sunt 

colectate datele, astfel de informații suplimentare sunt necesare pentru 

asigurarea unei prelucrări corecte a datelor cu privire la persoana vizată. 

(2) Alineatul (1) nu se aplică atunci când, în special în cazul prelucrării în 

scopuri statistice sau de cercetare istorică ori științifică, informarea persoanei 

vizate se dovedește a fi imposibilă, implică eforturi disproporționate sau dacă 

legislația prevede expres înregistrarea ori comunicarea datelor. În aceste 

cazuri, statele membre prevăd garanții corespunzătoare.” 

 

Dreptul naţional 

6. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății reglementează în detaliu 

domeniul asigurărilor sociale de sănătate, stabilind, printre altele, caracterul 
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obligatoriu al acestui tip de asigurare, categoriile de persoane asigurate, drepturile 

și obligațiile acestora, regulile privind finanțarea sistemului de asigurare prin 

constituirea Fondului național unic de asigurări de sănătate (denumit în continuare 

„Fondul”) și atribuțiile autorităților naționale competente în acest domeniu, în 

special ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (denumită în continuare 

„CNAS”) și ale caselor de asigurări de sănătate județene și a municipiului București 

(denumite în continuare „case de asigurări”). 

7. Din analiza prevederilor art. 211, 213 și 215 din această lege rezultă că persoanele 

care exercită profesii liberale și cele care sunt autorizate, potrivit legii, să desfășoare 

activități independente, sunt printre acelea care au obligația de a se asigura și de a 

plăti contribuția pentru asigurările sociale de sănătate în condițiile acestei legi.  

8. Astfel, conform acestor dispoziții ale Legii nr. 95/2006, 

„Art. 211. – (1) Sunt asiguraţi, potrivit prezentei legi, toţi cetăţenii români cu 

domiciliul în ţară, precum și cetăţenii străini şi apatrizii care au solicitat şi 

obţinut prelungirea dreptului de şedere temporară sau au domiciliul în România 

şi fac dovada plăţii contribuţiei la fond, în condiţiile prezentei legi. […] 

[…] 

Art. 213. – […] 

(4) Categoriile de persoane care nu sunt prevăzute la alin. (1) şi (2) au obligaţia 

să se asigure în condiţiile art. 211 şi să plătească contribuţia la asigurările 

sociale de sănătate în condiţiile prezentei legi. 

[…] 

Art. 215. – (1) Obligaţia virării contribuţiei pentru asigurările sociale de 

sănătate revine persoanei juridice sau fizice care angajează persoane pe bază 

de contract individual de muncă ori în baza unui statut special prevăzut de lege, 

precum şi persoanelor fizice, după caz. 

(2) Persoanele juridice sau fizice la care îşi desfăşoară activitatea asiguraţii 

sunt obligate să depună lunar la casele de asigurări alese în mod liber de 

asiguraţi declaraţii nominale privind obligaţiile ce le revin faţă de fond şi 

dovada plăţii contribuţiilor. 
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(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi persoanelor care exercită profesii 

libere sau celor care sunt autorizate, potrivit legii, să desfăşoare activităţi 

independente.” 

9. De asemenea, prevederile art. 216, 256, 257 și 261 din Legea nr. 95/2006 clarifică 

faptul că CNAS, prin casele de asigurări, are competența de a stabili contribuțiile 

către Fond ale persoanelor care desfășoară activități independente și de a asigura 

colectarea acestor contribuții, inclusiv pe calea executării silite. Pentru alte categorii 

de persoane, și anume persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajator, 

colectarea contribuțiilor la Fond se face de către Ministerul Finanțelor Publice, prin 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (denumită în continuare „ANAF”). 

10. Dispozițiile legale menționate mai sus au următorul cuprins: 

„Art. 216. – În cazul neachitării la termen, potrivit legii, a contribuţiilor 

datorate fondului de către persoanele fizice, altele decât cele pentru care 

colectarea veniturilor se face de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, 

denumită în continuare ANAF, CNAS, prin casele de asigurări sau persoane 

fizice ori juridice specializate, procedează la aplicarea măsurilor de executare 

silită pentru încasarea sumelor cuvenite bugetului fondului şi a majorărilor de 

întârziere în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 

procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

[…] 

Art. 256. – (1) Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate se 

formează din: 

a) contribuţii ale persoanelor fizice şi juridice; 

[…] 

 (2) Colectarea contribuţiilor persoanelor juridice şi fizice care au calitatea de 

angajator se face de către Ministerul Finanţelor Publice, prin ANAF, în contul 

unic deschis pe seama CNAS în condiţiile legii, iar colectarea contribuţiilor 

persoanelor fizice, altele decât cele pentru care colectarea veniturilor se face de 

către ANAF, se efectuează de către casele de asigurări. 

[…] 
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Art. 257. – (1) Persoana asigurată are obligaţia plăţii unei contribuţii băneşti 

lunare pentru asigurările de sănătate, cu excepţia persoanelor prevăzute la art. 

213 alin. (1). 

(2) Contribuţia lunară a persoanei asigurate se stabileşte sub forma unei cote 

de 6,5%, care se aplică asupra: 

[…] 

b) veniturilor impozabile realizate de persoane care desfăşoară activităţi 

independente care se supun impozitului pe venit; dacă acest venit este singurul 

asupra căruia se calculează contribuţia, aceasta nu poate fi mai mică decât cea 

calculată la un salariu de bază minim brut pe ţară, lunar; […] 

[…] 

Art. 261. – (1) Angajatorii şi asiguraţii care au obligaţia plăţii contribuţiei în 

condiţiile prezentei legi şi care nu o respectă datorează pentru perioada de 

întârziere majorări de întârziere în condiţiile Codului de procedură fiscală. 

(2) CNAS aprobă norme privind desfăşurarea activităţii de executare silită a 

creanţelor datorate fondului de către persoanele fizice, altele decât cele pentru 

care colectarea veniturilor se face de ANAF. 

[…] 

(5) Persoanele prevăzute la art. 257 şi 258 au obligaţia de a pune la dispoziţia 

organelor de control ale ANAF sau ale caselor de asigurări, după caz, 

documentele justificative şi actele de evidenţă necesare în vederea stabilirii 

obligaţiilor la fond.” 

11. În ceea ce privește transmiterea către casele de asigurări a datelor necesare 

funcționării sistemului de asigurări sociale de sănătate stabilit de lege, art. 315 din 

Legea nr. 95/2006 prevede că „Datele necesare pentru stabilirea calităţii de 

asigurat vor fi transmise în mod gratuit caselor de asigurări de sănătate de către 

autorităţile, instituţiile publice şi alte instituţii, pe bază de protocol.” 

12. Comisia dorește să precizeze că prevederile Legii nr. 95/2006, menționate la 

punctele 7 - 11 de mai sus, sunt reproduse în forma ce va fi avută în vedere de către 
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instanța de trimitere, și anume aceea în vigoare la data faptelor ce stau la baza 

litigiului principal. Din informațiile deținute de către Comisie, aceste prevederi 

legale au fost însă revizuite în mod semnificativ începând cu anul 2014, prin 

adoptarea  Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și 

pentru modificarea și completarea unor acte normative. În temeiul noii legislații 

adoptate, colectarea contribuțiilor pentru asigurările sociale de sănătate se va realiza 

exclusiv de către ANAF, indiferent de categoria de contribuabili (persoane fizice și 

juridice care au calitatea de angajator sau persoane fizice care desfășoară activități 

independente). 

13. În aplicarea prevederilor Legii nr. 95/2006 a fost adoptat Ordinul președintelui 

Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 617/2007 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobândirea 

calităţii de asigurat, respectiv de asigurat fără plata contribuţiei, precum şi pentru 

aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor datorate Fondului 

naţional unic de asigurări sociale de sănătate. Potrivit dispozițiilor relevante ale 

acestor Norme metodologice,  

„Art. 32. – […] 

(4) Persoanele fizice asigurate pe bază de contract de asigurare de sănătate, 

altele decât cele pentru care colectarea contribuţiei se realizează de ANAF, 

declară obligaţiile către fond, potrivit declaraţiilor-model prevăzute în anexa 

nr. 5 la prezentele norme metodologice. Declaraţiile privind obligaţiile la fond 

se depun la casele de asigurări de sănătate cu care persoana fizică asigurată a 

încheiat contractul de asigurare. 

[…] 

Art. 35. – (1) În conformitate cu art. 215 alin. (3) din lege şi art. 81 din Codul de 

procedură fiscală, pentru obligaţiile de plată faţă de fond ale persoanelor fizice 

care se asigură pe bază de contract de asigurare, altele decât cele pentru care 

colectarea veniturilor se face de ANAF, titlul de creanţă îl constituie, după caz, 

declaraţia prevăzută la art. 32 alin. (4), decizia de impunere emisă de organul 

competent al CAS, precum şi hotărârile judecătoreşti privind debite datorate 



 

 

9 

fondului. Decizia de impunere poate fi emisă de organul competent al CAS şi 

pe baza informaţiilor primite pe bază de protocol de la ANAF. 

[…]” 

14. În sfârșit, precizăm că Directiva 95/46 a fost transpusă în legislația română prin 

Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal și libera circulație a acestor date.   

 

II. SITUAŢIA DE FAPT, ACŢIUNEA PRINCIPALĂ ŞI ÎNTREBĂRILE 

PRELIMINARE 

15. Reclamanții din acțiunea principală (Bara Smaranda și alții) sunt persoane care 

realizează venituri din activități independente, și în sarcina cărora au fost stabilite 

obligații de plată a contribuțiilor către Fondul național unic de asigurări sociale de 

sănătate, prin decizii de impunere emise de casa de asigurări de sănătate a județului 

Cluj. Aceste decizii au fost emise în aplicarea dispozițiilor Legii nr. 95/2006 și ale 

Normelor metodologice aprobate prin Ordinul președintelui CNAS nr. 617/2007, 

care stabilesc cadrul legal privind stabilirea contribuțiilor la Fond și executarea silită 

a creanțelor datorate Fondului. Astfel, contribuțiile reclamanților au fost stabilite pe 

baza informațiilor privind veniturile acestora furnizate CNAS de către autoritatea 

națională în materie fiscală (ANAF), conform unui Protocol încheiat între cele două 

instituții. 

16.  Considerând că deciziile de impunere sus-menționate au fost emise pe baza unor 

acte administrative nelegale, reclamanții au sesizat Curtea de Apel Cluj cu o acțiune 

împotriva CNAS și ANAF, solicitând anularea anumitor prevederi din Normele 

metodologice aprobate prin Ordinul președintelui CNAS nr. 617/2007, precum și a 

Protocolului nr. P5282/26.10.2007/95896/30.10.2007 privind furnizarea de 

informații, încheiat între CNAS și ANAF (astfel cum a fost modificat prin Actul 

adițional nr.1 la acest protocol). În cadrul acțiunii, reclamanții au susținut, printre 

altele, că transferul datelor personale ale acestora între cele două autorități publice  

s-a realizat cu nerespectarea dispozițiilor Directivei 95/46, și anume pe baza unui 

protocol intern care nu ar avea putere de lege, și pentru a fi folosite în alte scopuri 

decât cele pentru care acestea au fost inițial declarate, fără consimțământul expres al 
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persoanelor vizate și fără înștiințarea lor prealabilă. De asemenea, a fost invocată 

în fața instanței naționale și încălcarea art. 124 TFUE având în vedere că acest 

transfer de informații între autorități ar reprezenta un acces preferențial în înțelesul 

acestei dispoziții. 

17. În aceste condiții, instanța de trimitere a ajuns la concluzia că soluționarea litigiului 

cu care este sesizată depinde de interpretarea dreptului Uniunii invocat de părți, în 

lumina principiilor generale de drept precum cele ale securității juridice și protecției 

încrederii legitime. 

18. În consecință, Curtea de Apel Cluj a hotărât să suspende judecarea cauzei şi să 

adreseze Curţii de Justiție a Uniunii Europene următoarele întrebări preliminare: 

„1. Este autoritatea naţională fiscală, ca reprezentant al ministerului de resort 

al unui stat membru, instituţie financiară în înţelesul art.124 din TFUE? 

2. Este posibil ca pe calea unui act asimilat celor administrative respectiv a 

unui Protocol încheiat între autoritatea naţională fiscală şi o altă instituţie a 

statului, să se reglementeze transferul bazei de date privind veniturile realizate 

de cetăţenii unui stat membru de la autoritatea naţională fiscală către o altă 

instituţie a statului membru fără a ne afla în prezenţa unui acces preferenţial 

astfel cum este definit în art.124 din TFUE? 

3. Transferul bazei de date făcut cu scopul de a stabili în sarcina cetăţenilor 

statului membru a unor obligaţii de plată cu titlu de contribuţie socială, către 

instituţia statului membru în beneficiul căreia operează transferul, se 

circumscrie noţiunii de considerent de ordin prudenţial în înţelesul art.124 din 

TFUE? 

4. Pot fi prelucrate datele personale de către o autoritate căreia nu i-au fost 

destinate aceste date în condiţiile în care această operaţiune aduce, cu caracter 

retroactiv, prejudicii patrimoniale?” 
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III. ANALIZA JURIDICĂ  

1. Primele trei întrebări preliminare  

 

19. Prin intermediul primelor trei întrebări preliminare, instanța de trimitere solicită 

Curții să se pronunțe cu privire la anumite aspecte privind interpretarea articolului 

124 TFUE, cu scopul de a clarifica dacă transferul unei baze de date privind 

veniturile realizate de cetăţenii unui stat membru de la autoritatea naţională fiscală 

către o altă instituţie a statului membru constituie un „acces preferenţial la 

instituțiile financiare”, interzis de această dispoziție a Tratatului.  

20. Conform jurisprudenței Curții privind repartizarea competențelor în cadrul 

procedurii preliminare, deși instanța națională este singura competentă să definească 

obiectul întrebărilor pe care înțelege să le adreseze Curții, este totuși de competența 

acesteia din urmă, în circumstanțe excepționale, să examineze condițiile în care a 

fost sesizată de instanța națională în vederea verificării propriei competențe. Aceasta 

este situația în special atunci când problema ridicată este pur ipotetică sau când 

interpretarea unei norme a Uniunii, solicitată de instanța națională, nu are nicio 

legătură cu realitatea sau cu obiectul acțiunii principale. Astfel, Curtea a exclus 

competența sa atunci când este evident că dispoziția de drept al Uniunii supusă 

interpretării Curții nu poate fi aplicată.1  

21. De asemenea, din jurisprudența constantă a Curții reiese că necesitatea de a ajunge 

la o interpretare a dreptului Uniunii care să fie utilă instanței naționale impune 

definirea de către aceasta din urmă a cadrului factual și normativ în care se 

încadrează întrebările adresate sau cel puțin explicarea ipotezelor de fapt pe care se 

întemeiază aceste întrebări. Este de asemenea important să se indice motivele exacte 

care au determinat instanța națională să reflecteze asupra interpretării dreptului 

Uniunii și să aprecieze ca necesar să adreseze întrebări preliminare Curții. În acest 

context, este indispensabil ca instanța națională să ofere un minim de explicații cu 

privire la motivele care au stat la baza alegerii prevederilor dreptului Uniunii a căror 

                                                 
1  Hotărârea Woningstichting Sint Servatius, C-567/07, EU:C:2009:593, punctele 42 și 43, și 

jurisprudența citată 
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interpretare o solicită și cu privire la legătura pe care o stabilește între aceste 

prevederi și legislația națională aplicabilă litigiului.2  

22. Comisia constată că articolul 124 TFUE face parte din Titlul VIII – Politica 

economică și monetară, Capitolul I – Politica economică, și stabilește unul dintre 

principiile de bază privind politica bugetară a statelor membre, potrivit căruia este 

interzis accesul preferențial al statelor membre la instituțiile financiare. Această 

prevedere trebuie interpretată în strânsă corelație cu articolul 123 TFUE, care 

interzice, în mod similar, finanțarea statelor membre de către băncile centrale și, 

respectiv, cu clauza de „nonredresare” prevăzută la articolul 125 TFUE.3 Astfel, 

articolul 124 TFUE este o prevedere legată de politica economică și bugetară, ce 

privește finanțarea statelor membre de către „instituții financiare” precum instituțiile 

de credit sau firmele de investiții. 

23. Se poate observa, așadar, că articolul 124 TFUE nu are legătură cu obiectul acțiunii 

principale, care privește transferul anumitor date cu caracter personal între două 

autorități publice. De altfel, instanța de trimitere nu furnizează nicio explicație cu 

privire la motivele care au stat la baza alegerii acestei prevederi din Tratat, și nu 

indică nicio legătură între articolul 124 TFUE și legislația națională aplicabilă 

litigiului. 

24. În consecință, Comisia este de părere că nu trebuie să se răspundă la primele trei 

întrebări adresate de instanța de trimitere, privind interpretarea articolului 124 

TFUE, nefiind posibilă aplicarea acestei dispoziții într-o situație precum cea din 

acțiunea principală.  

 

2. A patra întrebare preliminară 

 

Observații introductive 

 

25. Prin cea de-a patra întrebare adresată Curții, instanța de trimitere dorește să afle dacă  

„pot fi prelucrate datele personale de către o autoritate căreia nu i-au fost destinate 

aceste date, în condiţiile în care această operaţiune aduce, cu caracter retroactiv, 

                                                 
2  Hotărârea Woningstichting Sint Servatius, EU:C:2009:593, punctele 50 și 51, și jurisprudența citată 

3  A se vedea, de exemplu, Hotărârea Pringle, C-370/12, EU:C:2012:756, punctele 123 și urm.  
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prejudicii patrimoniale”. Comisia constată că formularea acestei întrebări este 

extrem de generală, neindicând nicio dispoziție din dreptul Uniunii a cărei 

interpretare este solicitată de instanța de trimitere. În aceste condiții, deși instanța de 

trimitere face referire, în paginile 6 și 7 ale cererii, la anumite prevederi ale 

Directivei 95/46, Comisia consideră că este dificilă identificarea cu precizie a 

aspectelor concrete asupra cărora se solicită clarificări din partea Curții. 

26. Cu toate acestea, Curtea a hotărât în mod repetat că, în cadrul procedurii de 

cooperare între instanțele naționale și Curte instituite prin articolul 267 TFUE, este 

de competența acesteia din urmă să ofere instanței naționale un răspuns util, care să 

îi permită să soluționeze litigiul cu care este sesizată. Din această perspectivă, 

Curtea trebuie, dacă este cazul, să reformuleze întrebările care îi sunt adresate. 

Astfel, misiunea Curții este de a interpreta toate dispozițiile de drept al Uniunii care 

sunt necesare instanțelor naționale pentru a statua în cauzele cu care sunt sesizate, 

chiar dacă respectivele dispoziții nu sunt expres indicate în întrebările adresate de 

aceste instanțe.4  

27. Astfel, în cazul în care întrebările au fost formulate necorespunzător, Curtea are 

competența de a extrage din ansamblul elementelor furnizate de instanța națională, 

în special din motivarea deciziei de trimitere, elementele de drept al Uniunii care 

necesită o interpretare, având în vedere obiectul litigiului.5 

28. În opinia Comisiei, din decizia de trimitere și din informațiile disponibile în dosarul 

național reiese că instanța de trimitere urmărește să afle, în esență, dacă Directiva 

95/46, și în special dispozițiile articolelor 6 și 7 din această directivă, trebuie 

interpretate în sensul că se opun transmiterii datelor privind veniturile realizate de 

anumite categorii de persoane, de către autoritatea națională competentă în domeniul 

fiscal către autoritatea națională competentă în domeniul asigurărilor sociale de 

sănătate, în vederea stabilirii de către aceasta din urmă a contribuțiilor pentru 

asigurările sociale de sănătate datorate de aceste persoane.  

 29. În ceea ce privește referința, în cuprinsul celei de-a patra întrebări, la „prejudiciile 

patrimoniale, cu caracter retroactiv” ce ar fi fost produse reclamanților în cauza 

                                                 
4  Hotărârea Worten, C-342/12, EU:C:2013:355, punctul 30, și jurisprudența citată 

5  Hotărârea Attanasio Group, C-384/08, EU:C:2010:133, punctele 17 și 18, și Hotărârea Worten, 

EU:C:2013:355, punctul 31 
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principală prin prelucrarea necorespunzătoare a datelor lor cu caracter personal, 

Comisia este de părere că acest aspect ține exclusiv de aplicarea dreptului național și 

nu are legătură cu interpretarea dreptului Uniunii solicitată în speță.  

 

Directiva 95/46 

 

- Aplicabilitatea directivei 

 

30. Trebuie subliniat, de la început, că date precum cele transmise între autorități în 

cauza principală, care privesc veniturile realizate de anumite categorii de persoane, 

reprezintă „informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă” 

și, prin urmare, constituie „date cu caracter personal” în sensul articolului 2 litera (a) 

din Directiva 95/46.6 Astfel, orice operațiune care se efectuează asupra acestora, de 

tipul celor menționate la articolul 2 litera (b) din directivă (colectarea, înregistrarea, 

organizarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, 

dezvăluirea prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod etc.) reprezintă o 

„prelucrare a datelor cu caracter personal” conform directivei. Prin urmare, 

operațiunea de transmitere a datelor privind veniturile persoanelor între ANAF și 

CNAS intră în domeniul de aplicare al directivei, astfel cum este stabilit în articolul 

3 al acesteia.    

31. De asemenea, cu privire la aceste date cu caracter personal, trebuie menționat că 

ambele autorități implicate în schimbul de informații (ANAF și CNAS) pot avea 

calitatea de „operatori” în sensul articolului 2 litera (d) din directivă, în funcție de 

tipul de operațiune care se efectuează asupra datelor respective. 

32. După cum a reținut Curtea în jurisprudența sa, potrivit dispozițiilor capitolului II din 

Directiva 95/46, intitulat „Condițiile generale de legalitate a prelucrării datelor cu 

caracter personal”, sub rezerva derogărilor permise în temeiul articolului 13 din 

această directivă, orice prelucrare a datelor cu caracter personal trebuie, pe de o 

parte, să fie conformă cu principiile referitoare la calitatea datelor, enunțate la 

articolul 6 din directiva menționată și, pe de altă parte, să respecte unul dintre 

                                                 
6  Hotărârea Österreichischer Rundfunk și alții, C-465/00, C-138/01 și C-139/01, EU:C:2003:294, 

punctul 64, și Hotărârea Rijkeboer, C-553/07, EU:C:2009:293, punctul 42  
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principiile privind legitimitatea prelucrării datelor, enumerate la articolul 7 din 

aceeași directivă.7  

 

- Articolul 6 – principii referitoare la calitatea datelor 

 

33. Articolul 6 din Directiva 95/46 reflectă principiul proporționalității în ceea ce 

privește limitarea exercițiului drepturilor fundamentale, principiu consacrat de 

asemenea în articolul 52 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.8 

Prevederile relevante în speță sunt cele ale articolului 6 alineatul (1) literele (b) și 

(c), potrivit cărora datele trebuie să fie „colectate în scopuri determinate, explicite și 

legitime și să nu mai fie prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste 

scopuri”, precum și „adecvate, pertinente și neexcesive în ceea ce privește scopurile 

pentru care sunt colectate și prelucrate ulterior”. 

34. În opinia Comisiei, condițiile prevăzute la articolul 6 alineatul (1) litera (b) par a fi 

îndeplinite în ceea ce privește prelucrarea datelor în cauza principală. Astfel, atât 

scopul inițial al colectării datelor privind veniturile persoanelor de către ANAF (și 

anume stabilirea obligațiilor fiscale ale persoanelor, potrivit prevederilor legale), cât 

și scopul prelucrării acestora prin transmiterea către CNAS (și anume stabilirea 

contribuțiilor acestor persoane la Fondul național unic de asigurări sociale de 

sănătate, conform Legii nr. 95/2006) pot fi considerate „scopuri determinate, 

explicite și legitime” în sensul directivei. În ceea ce privește condiția ca datele 

colectate „să nu mai fie prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste 

scopuri”, Comisia consideră că examinarea compatibilității prelucrării ulterioare a 

datelor nu este necesară în speță, în măsura în care transmiterea datelor între cele 

două autorități poate fi considerată o nouă prelucrare legitimă în sensul articolului 7 

din directivă, încadrându-se într-unul din cazurile expres prevăzute la acest articol.  

35. Condițiile prevăzute la articolul 6 alineatul (1) litera (c) par a fi, de asemenea, 

îndeplinite în speță, având în vedere că datele transmise între cele două autorități pot 

fi considerate „adecvate, pertinente și neexcesive” în raport cu cele două scopuri 

sus-menționate în care acestea sunt prelucrate. Din informațiile disponibile rezultă 

                                                 
7  Hotărârea Huber, C-524/06, EU:C:2008:724, punctul 48, și Hotărârea ASNEF și FECEMD, C-468/10 

și C-469/10, EU:C:2011:777, punctul 26 

8  A se vedea, de exemplu, Hotărârea Volker und Markus Schecke și Eifert, C-92/09 și C-93/09, 

EU:C:2010:662, punctele 72 și 74 
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că datele privind veniturile persoanelor realizate din activități independente sunt 

necesare CNAS și caselor de asigurări pentru a determina contribuțiile pentru 

asigurările de sănătate datorate de aceste persoane, neexistând mijloace alternative 

de a realiza aceste scopuri, care să afecteze mai puțin dreptul persoanelor vizate la 

protecția datelor lor cu caracter personal, în special în situația în care persoanele 

respective nu își îndeplinesc obligațiile legale de a declara aceste venituri către 

CNAS și către casele de asigurări. 

36. În lumina observațiilor de mai sus, Comisia consideră că, sub rezerva unei analize 

complete ce trebuie realizată de către instanța de trimitere, principiile referitoare la 

calitatea datelor stabilite la articolul 6 din directivă par a fi respectate. 

 

- Articolul 7 – criterii privind legitimitatea prelucrării datelor 

 

37. Articolul 7 din Directiva 95/46 stabilește în mod limitativ cazurile în care poate avea 

loc o prelucrare legitimă a datelor personale. Dintre acestea, pertinente în speță sunt 

în special situațiile prevăzute la literele (c) și (e), si anume cele în care „prelucrarea 

este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului” 

sau în care „prelucrarea este necesară pentru aducerea la îndeplinire a unei sarcini de 

interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit 

operatorul sau terțul căruia îi sunt comunicate datele”. Trebuie subliniat, în acest 

context, că situația în care „persoana vizată și-a dat consimțământul neechivoc” cu 

privire la prelucrarea datelor este prevăzută în mod separat la litera (a) a articolului 

7. Prin urmare, conform prevederilor directivei, consimțământul persoanei vizate nu 

este necesar în situația în care prelucrarea datelor se încadrează într-unul din 

cazurile prevăzute la literele (b) – (f) ale articolului 7.  

38. În opinia Comisiei, atât în situația prevăzută la litera (c), cât și în cea prevăzută la 

litera (e) a articolului 7, este necesară o bază legală concretă, în sensul că obligația 

operatorului și, respectiv, sarcina de interes public cu care este învestit operatorul 

sau terțul căruia îi sunt comunicate datele trebuie stabilită prin lege. Această cerință 

trebuie interpretată în lumina articolului 52 alineatul (1) din Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene și a jurisprudenței constante a Curții de Justiție 

privind principiul securității juridice. Conform aprecierilor Curții, principiul 

securității juridice impune, pe de o parte, ca normele să fie clare și precise și, pe de 

altă parte, ca aplicarea acestora să fie previzibilă pentru justițiabili. În special, 
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principiul menționat impune ca o reglementare să permită persoanelor interesate 

să cunoască cu exactitate întinderea obligațiilor pe care le instituie în sarcina 

acestora și ca acestea să aibă posibilitatea să își cunoască în mod neechivoc 

drepturile și obligațiile și să acționeze în consecință.9 

39. În acest context, Comisia dorește să facă următoarele precizări cu privire la baza 

legală a transmiterii datelor privind veniturile persoanelor între ANAF și CNAS.  

40. În primul rând, legislația națională care trebuie avută în vedere de către instanța de 

trimitere constă în Legea nr. 95/2006 și în Normele metodologice aprobate prin 

Ordinul președintelui CNAS nr. 617/2007. În schimb, trebuie observat că Protocolul 

nr. P5282/26.10.2007/95896/30.10.2007, încheiat între CNAS și ANAF, care 

reglementează în detaliu tipul de informații care vor fi furnizate și condițiile 

concrete de furnizare a acestora, este un simplu acord bilateral cu caracter 

administrativ încheiat între două autorități publice, care nu este publicat în 

Monitorul Oficial al României și care nu poate fi opozabil față de terți. Prin urmare, 

un astfel de acord administrativ nu poate constitui, în opinia Comisiei, o bază legală 

(o sursă de „obligații legale”) în sensul articolului 7 din Directiva 95/46.  

41. În al doilea rând, pe baza informațiilor furnizate de instanța de trimitere și a celor 

disponibile în dosarul cauzei, Comisia observă că există anumite dubii cu privire la 

caracterul clar, precis și previzibil al legislației naționale aplicabile transferului 

datelor personale între cele două autorități. 

42. În ceea ce privește datele necesare autorităților competente în vederea stabilirii 

contribuțiilor la Fond, art. 215 alin. (3) și art. 261 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 

stabilesc în sarcina persoanelor care desfășoară activități independente obligația de a 

depune la casele de asigurări declarațiile, documentele justificative și actele de 

evidență necesare în vederea stabilirii obligațiilor către Fond.  

43. De asemenea, art. 315 din Legea nr. 95/2006 conține unica referință la transferul 

unor date cu caracter personal pe bază de protocol, prevăzând că „Datele necesare 

pentru stabilirea calității de asigurat vor fi transmise în mod gratuit caselor de 

asigurări de sănătate de către autoritățile, instituțiile publice și alte instituții, pe bază 

                                                 
9  A se vedea, de exemplu, Hotărârea Ålands Vindkraft, C-573-12, EU:C:2014:2037, punctele 127 și 

128, și jurisprudența citată, și Hotărârea Österreichischer Rundfunk și alții, EU:C:2003:294, punctele 

76 și 77 
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de protocol.” (subl. ns.) Comisia constată că această prevedere nu este suficient 

de clară în ceea ce privește categoriile de date care vor fi transmise caselor de 

asigurări de către alte autorități.  

44. Astfel, în cauza principală, reclamanții susțin că textul de lege citat anterior se referă 

exclusiv la date privind simpla identificare a persoanelor care se încadrează în 

categoriile relevante prevăzute de lege, în vederea stabilirii de către casele de 

asigurări a „calității de asigurat” potrivit legii. Pe de altă parte, atât ANAF cât și 

CNAS par a interpreta prevederile art. 315 din lege într-un sens mai larg, cuprinzând 

și date privind veniturile persoanelor care fac parte din categoriile pentru care 

stabilirea și colectarea contribuțiilor la Fond este în sarcina CNAS. 

45. În opinia Comisiei, aceeași lipsă de claritate este prezentă și în Normele 

metodologice privind desfășurarea activității de executare silită a creanțelor datorate 

Fondului, adoptate de CNAS în aplicarea Legii nr. 95/2006. Aceste norme conțin 

anumite prevederi privind condițiile în care persoanele asigurate trebuie să își 

declare obligațiile către Fond, precum și precizarea, la articolul 35 alineatul (1) teza 

a doua, că „Decizia de impunere poate fi emisă de organul competent al CAS și pe 

baza informațiilor primite pe bază de protocol de la ANAF.” Se poate observa că și 

această prevedere din Normele metodologice este destul de vagă, referindu-se în 

mod general la „informații”, și nu identifică în mod expres „datele privind veniturile 

persoanelor” ca făcând obiectul transferului de date prin respectivul protocol. Numai 

în mod indirect s-ar putea deduce, din contextul și interpretarea sistematică a acestei 

prevederi, că ”informațiile” avute în vedere de art.35 alin. (1) teza a doua din 

Normele metodologice pot include date privind veniturile persoanelor, date care ar 

putea sta la baza „deciziilor de impunere” emise de casele de asigurări (de exemplu, 

în cazul în care persoanele vizate nu ar depune declarațiile privind obligațiile 

acestora la Fond). 

46. Interpretarea extensivă a prevederilor Legii nr. 95/2006 de către cele două autorități 

devine mai clară numai în cuprinsul Protocolului încheiat între acestea, care 

identifică în mod concret categoriile de date care vor face obiectul transmiterii de la 

ANAF către CNAS, inclusiv datele privind veniturile persoanelor vizate, 
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menționând art. 315 din Legea nr. 95/2006 ca principala bază legală a cooperării 

dintre autorități.10  

47. Având în vedere toate cele de mai sus, Comisia consideră că revine, în cele din 

urmă, instanței de trimitere sarcina de a examina dacă o reglementare națională 

precum cea în discuție în litigiul principal este conformă cu principiul securității 

juridice, ținând seama de toate elementele relevante care rezultă din dispozițiile, din 

finalitatea sau din economia acestei reglementări.11  

48. În ceea ce privește informațiile care trebuie comunicate persoanei vizate cu privire 

la prelucrarea datelor sale cu caracter personal, articolele 10 și 11 din Directiva 

95/46 reglementează în mod distinct cazul colectării datelor de la persoana vizată și, 

respectiv, pe cel în care datele nu au fost obținute de la această persoană. Având în 

vedere că instanța de trimitere nu furnizează informații precise privind aspectele 

asupra cărora sunt necesare clarificări în cuprinsul articolelor 10 și 11 din directivă, 

Comisia nu va intra într-o analiză detaliată privind obligațiile de informare a 

persoanei vizate. Cu toate acestea, Comisia dorește să precizeze că aceste prevederi 

sunt, în principiu, aplicabile în cauza principală și, prin urmare, autoritățile publice 

implicate în transmiterea datelor respective trebuie să își respecte obligațiile de 

informare a persoanei vizate cu privire la prelucrarea datelor sale personale.  

49. În sfârșit, Comisia dorește să sublinieze și faptul că Directiva 95/46 permite în 

principiu statelor membre, în condițiile limitativ prevăzute la art. 13, să adopte 

măsuri legislative pentru a restrânge domeniul unor drepturi și obligații stabilite prin 

directivă, inclusiv al celor prevăzute la art. 6 alin. (1), la art. 10 și la art. 11 alin. 

                                                 
10  Preambulul protocolului menționează și alte două prevederi legale, cu caracter general, ca stând la 

baza încheierii sale, și anume art. 61 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 

procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căruia „Autorităţile 

publice, instituţiile publice sau de interes public sunt obligate să colaboreze în realizarea scopului 

prezentului cod”, și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea și funcționarea 

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (în prezent abrogată și înlocuită de Hotărârea Guvernului 

nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală), care 

stabilește obiectivele și atribuțiile principale ale ANAF, precum și faptul că „În exercitarea atribuţiilor 

sale Agenţia Naţională de Administrare Fiscală colaborează cu ministerele şi autorităţile administraţiei 

publice centrale, autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice, precum şi cu 

persoane juridice şi fizice şi alte entităţi.”  

11  A se vedea, de exemplu, Hotărârea Ålands Vindkraft, EU:C:2014:2037, punctul 129 
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(1).12 Cu toate acestea, instanța de trimitere nu face referire la astfel de măsuri 

restrictive care ar fi fost adoptate de către România în aplicarea art. 13 din directivă.  

50. Prin urmare, Comisia consideră că trebuie să se răspundă la a patra întrebare 

preliminară că articolele 6 și 7 din Directiva 95/46 trebuie interpretate în sensul că 

nu se opun transmiterii datelor privind veniturile realizate de anumite categorii de 

persoane, de către autoritatea națională competentă în domeniul fiscal către 

autoritatea națională competentă în domeniul asigurărilor sociale de sănătate, în 

vederea stabilirii de către aceasta din urmă a contribuțiilor pentru asigurările sociale 

de sănătate datorate de aceste persoane, atât timp cât această transmitere se 

realizează în baza unor prevederi legale clare și precise, și a căror aplicare este 

previzibilă pentru persoanele respective, aspecte care trebuie verificate de instanța 

de trimitere.  

 

IV. CONCLUZII  

Având în vedere cele de mai sus, Comisia propune Curţii să răspundă la întrebările 

preliminare după cum urmează:  

„Articolele 6 și 7 din Directiva 95/46 trebuie interpretate în sensul că nu se 

opun transmiterii datelor privind veniturile realizate de anumite categorii de 

persoane, de către autoritatea națională competentă în domeniul fiscal către 

autoritatea națională competentă în domeniul asigurărilor sociale de sănătate, 

în vederea stabilirii de către aceasta din urmă a contribuțiilor pentru 

asigurările sociale de sănătate datorate de aceste persoane, atât timp cât 

această transmitere se realizează în baza unor prevederi legale clare și precise, 

și a căror aplicare este previzibilă pentru persoanele respective, aspecte care 

trebuie verificate de instanța de trimitere.” 

 

Julie VONDUNG                Bernd MARTENCZUK                 Ion ROGALSKI 

Agenţi ai Comisiei 

                                                 
12  A se vedea Hotărârea IPI, C-473/12, EU:C:2013:715, punctul 29 


