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CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE
1. Tema supusă cercetării
În cadrul prezentului volum am cercetat, din
perspectivă conceptuală, istorică si doctrinară, principalele
etape care au stat la baza dimensiunii juridice a comunicării in
cadrul Uniunii Europene. Conceperea tezei a presupus o
documentare aprofundată a opiniilor exprimate cu privire la
domeniul analizat atât a legislaţiei primare, cât şi a celei
secundare atât a Uniunii Europene cât şi a României, la care se
adaugă jurisprudenţa specifică.
Complexitatea cercetării a constat în faptul că, atât
legislaţia cât şi jurisprudenţa aplicabilă libertăţii de comunicare
sunt într-o continuă schimbare.
În acelaşi context, am studiat şi analizat mai multe
lucrări de specialitate – tratate, cursuri, monografii, articole şi
opinii exprimate în cadrul unor reviste de specialitate în strânsă
coroborare cu legislaţia română şi cea a Uniunii Europene,
precum şi cu jurisprudenţa relevantă.
Cercetarea a fost realizată si din prisma opiniilor
exprimate de către doctrinarii români şi străini, originalitatea
venind din prezentarea punctelor de vedere proprii asupra
problemelor dezbătute.
Prezenta lucrare tratează momentele importante din
dezvoltarea Uniunii Europene şi evoluţia conceptului de piaţă
internă, toate privite din perspectiva comunicării în cadrul
Uniunii Europene.
Un alt element supus cercetării, este şi modalitatea prin
care statele comunitare au armonizat şi acceptat cele patru
libertăţi de fundament ale Uniunii Europe, cu legislaţia internă.
Astfel, am tratat în mod elaborat etnogeneza Uniunii
Europene, plecând de la conceptul de unitate, în acelaşi fel cum
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a fost acesta gândit în decursul secolelor de către diverse
personalităţi şi până la transpunerea conceptului de Europă
unită prin consimţământul reciproc al statelor.
Tot în cuprinsul prezentei lucrări am tratat şi
schimbările în componenţa Uniunii Europene din perioada
recentă, fapte care au generat nevoia unei noi modificări in ceea
ce priveşte tratatele europene, aspect concretizat prin intrarea
în vigoare la data de 1 decembrie 2009 a Tratatului de la
Lisabona.
În prima parte a lucrării, ne-am îndreptat atenţia spre o
detaliere a construcţiei fenomenului de piaţă internă, pornind
de la piaţa unică, ulterior la piaţa comună şi într-un final,
ajungând la „produsul” contemporan denumit piaţă internă.
În cadrul cercetării, ne-am orientat atenţia şi spre a
dezbate libertăţile fundamentale ale Uniunii Europene: libera
circulaţie a persoanelor, libera circulaţie a serviciilor, libera
circulaţie a mărfurilor precum şi libera circulaţie a capitalului,
dar şi implicaţiile acestor libertăţi în dreptul intern şi dreptul
european.
Analizând în detaliu cele patru libertăţi, am putut
constata că acestea reprezintă adevărate „pietre de temelie ale
Pieţei interne”, fără de care Uniunii Europeana nu ar putea
exista. Permiţându-ne să ducem gândirea la extrem, am putea
desprinde concluzia că cele patru libertăţi împreună cu
noţiunea de piaţă internă sunt elementele constitutive ale
Uniunii Europene.
O altă parte a lucrării, tratează cadrul juridic general
privind libera circulaţie a serviciilor, făcând o analiza
comparativă a punctelor de intersecţie legislativa şi procedurala,
între libertatea de prestare a serviciilor şi libertatea persoanelor
de a se stabili in spaţiul comunitar.
De asemenea, am dezvoltat modalităţile de realizare a
liberei circulaţii a serviciilor, precum şi accesul cetăţenilor
comunitari la profesiile reglementate.
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Astfel, am putut constata, că legiuitorul european a
reglementat exclusiv cadrul juridic general accesului cetăţenilor
comunitari la anumite profesii, lăsând însă la latitudinea
legiuitorilor naţionali reglementarea in detaliu a accesului,
ţinând-se cont de specificul activităţilor şi de jurisdicţia
naţională.
Accesând din punct de vedere al cercetării ştiinţifice şi
spaţiul financiare european, am dezbătut principalele directive
europene, ce reglementează comerţul electronic, semnătura
electronică şi comunicarea prin intermediul televiziunilor.
Tot prin cercetarea ştiinţifică elaborată, am identificat
cadrul juridic aplicabil libertăţii de comunicare in România,
precum si modificările legislative ce in opinia subsemnatului au
influenţat libertatea de exprimare şi libera comunicare.
Ajungând cu cercetarea ştiinţifică şi in dimensiunile
digitale, am ajuns la concluzia că dinamica internetului şi a
formelor de comunicare actuale, au creat un ambient
tehnologic ce favorizează transmiterea unei multitudini de date
şi informaţii într-un timp extrem de scurt.
Astfel, informaţia este esenţială in dezvoltarea mediului
economic actual, însă presupune şi expunerea la mai multe
riscuri din ce in ce mai dificil de gestionat.
Prin volumul elaborat, am tratat în mod succesiv cadrul
legal al dreptului la viaţă privată, precum şi la protecţia datelor
personale atât din perspectiva internaţională, cât şi din
perspectiva legislaţiei naţionale.
Structura cercetării referitoare la aceste aspecte a fost
axata pe două teme centrale. Astfel, in prima faza am abordat
legislaţia si jurisprudenţa ce conturează protecţia datelor
personale in cadrul european, urmând ca faza a doua sa tratez
evoluţia legislaţiei interne, dar şi modalitatea in care, in prezent
datele personale sunt protejate prin legislaţia cadru şi cea
conexă.

13
Extras din volumul: Taclit, S. (2019).
Libertatea de comunicare în spaţiul european.
Iaşi, România: Lumen.

Sabin TACLIT

In ceea ce priveşte situaţia cadrului juridic românesc,
am constatat ca protecţia datelor cu caracter personal poate fi
analizată din perspectiva dreptului unional, care o consacră ca
un drept autonom si constituţional, dar şi din perspectiva
internă, unde datele personale sunt văzute ca parte a dreptului
la viaţă intimă, familială si privată.
Fiecare capitol este succedat de scurte concluzii
parţiale, in care am încercat sa sintetizam principalele idei care
se desprind din analiza cuprinsa in respectiva secţiune.
Finalul tezei este reprezentat de capitolul de concluzii
finale, propuneri de lege ferenda si o scurtă analiză SWOT.
Astfel, au fost abordate atât punctele forte ale aspectelor
juridice cercetate cât şi punctele care, in opinia noastră prezintă
potenţial de îmbunătăţire.

2. Metodologia cercetării. Ipotezele, metodele şi
mijloacele propuse în vederea realizării cercetării
Pentru realizarea lucrării, am stabilit un plan care să
susţină o cercetare ştiinţifică bazată pe obiective clare şi care să
trateze atât doctrina de specialitate, legislaţia internă şi
internaţională, precum şi abordarea unor elemente de noutate
in materia comunicării:
● metodologia comparativă care presupune prezentarea
prin comparaţie, raportat la actele normative şi jurisprudenţiale,
precum şi prin raportare la drepturile garantate in cadrul
Uniunii Europene dar şi a principalelor reglementări din
Constituţia României precum şi a actelor normative interne.
● metodologia istorică presupune analiza cronologică a
evoluţiei legislaţiei privind protecţia drepturilor si libertăţilor
fundamentale ale cetăţenilor, cu preponderenţă asupra libertăţii
de comunicare şi exprimare la nivelul Uniunii Europene.
● metodologia jurisprudenţială, care presupune analiza
aquis- ului comunitar, precum şi a celor mai relevante decizii
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ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, de Curtea Europeană
a Drepturilor Omului, dar şi a unor hotărâri pronunţate de
instanţele judecătoreşti din România.
Suportul teoretico - ştiinţific a fost reprezentat de
consultarea şi analiza principalelor opinii doctrinare, ale
autorilor români şi străini, precum şi consultarea practicilor
instituţiilor europene.
Totodată, în cadrul lucrării, sunt prezentate şi
interpretate principalele acte normative europene si naţionale,
care reglementează drepturile si libertăţile cetăţeanului in ceea
ce priveşte libertatea de comunicare, precum şi jurisprudenţa
Curţii de Justiţie a Uniunii Europene dar şi a Curţii Europene a
Drepturilor Omului, relevantă in acest sens.

3. Rezultate urmărite prin cercetarea propusă
În prima etapa, cea de documentare şi analiză ştiinţifică,
am identificat, dacă în cadrul Uniunii Europene există întradevăr o libertate de comunicare, dacă această libertate de
comunicare este pe deplin protejată, încercând să delimitez si
care sunt limitele în care un cetăţean poate comunica si se
poate exprima liber, atât în cadrul relaţiilor interumane cât si în
cadrul interacţiunii cu instituţiile europene.
Cercetarea a vizat si dacă legislaţia Uniunii Europene,
în ceea ce priveşte libertatea de comunicare si exprimare liberă
a cetăţeanului, este pe deplin transpusă in legislaţia din
Romania si dacă normele comunitare transpuse sunt in deplină
concordanţă cu normele interne existente.

15
Extras din volumul: Taclit, S. (2019).
Libertatea de comunicare în spaţiul european.
Iaşi, România: Lumen.

Continuarea acestui volum o puteţi lectura achizitionând volumul de pe

www.edituralumen.ro
www.lumenpublishing.com
sau din librăriile noastre partenere.

