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SINTEZA 
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 La lucrările Comisiei din data de 28 şi 29 septembrie 2004 au fost prezenţi 11 deputaţi. 
Şedinţele Comisiei au fost conduse de dl. preşedinte Varujan Pambuccian. 

ORDINEA DE ZI a fost următoarea:  Proiectul de Lege privind  prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice 

Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitatea de voturi a membrilor prezenţi. 
La lucrările comisiei au participat ca invitaţi din partea Ministerului Comunicaţiilor şi 

Tehnologiei Informaţiei dl. secretar de stat Eugen Dogariu, iar din partea Autorităţii Naţionale de 
Reglementare în Comunicaţii dl. director Vlad Cercel, în conformitate cu prevederile art. 51 şi 52 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

 
Comisia a aprobat amendamentele propuse în şedinţele anterioare şi a finalizat dezbaterile, 

aprobând cu unanimitatea de voturi a membrilor prezenţi următoarele amendamente: 
Având în vedere că nu toate echipamentele terminale permit exprimarea consimţământului 

expres şi prealabil pentru astfel de servicii la propunerea dlui. preşedinte V. Pambuccian, la art. 8 alin. 
(1) s-a aprobat introducerea unei noi litere, c), cu următorul cuprins: “c) atunci când serviciul cu 
valoare adăugată cu funcţie de localizare are ca scop transmiterea unidirecţională şi nediferenţiată a 
unor informaţii către utilizatori” 

La art. 11 alin. (2), întrucât relevanţa prelucrării datelor intră în competenţa Avocatului 
Poporului, Comisia a aprobat amendamentul propus de dl. deputat A. Sassu de eliminare a referirii la 
relevanţa prelucrării datelor. 

La art. 13,  pentru corelare cu OG nr. 2/2001, la propunerea dlui deputat A. Sassu preambulul 
a fost modificat în sensul eliminării formulării “dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, 
potrivit legii penale, să constituie infracţiuni:” De asemenea, Comisia a aprobat eliminarea lit. c) şi d), 
deoarece la lit. c) faptele sancţionate au caracter de infracţiune, iar lit. d) rămăsese fără obiect în urma 
eliminării art. 4 alin.(5). Pentru corelare cu modificările aduse la art. 6, lit. g) se modifică astfel: 
“nerespectarea condiţiilor de emitere a facturilor stabilite potrivit art.6;” 

Având în vedere că faptele prevăzute la alin. (1) lit. l), precum şi nerespectarea obligaţiei 
prevăzute la art.8 alin.(1) lit.b) sunt mai grave astfel încât necesită un prag minim mai ridicat, Comisia 
a aprobat amendamentul dlui. deputat A. Sassu privind sancţionarea acestora cu amendă de la 
300.000.000 lei la 1.000.000.000 lei. 

Comisia a respins cu unanimitate de voturi amendamentul dlui. deputat Marton Arpad privind 
introducerea unui alineat nou după alin. (2) al art. 12, întrucât prevederea preia integral textul art 15 
alin.(2) din Legea nr. 677/2001, iar în art. 1 alin.(3) din proiectul de lege se specifică faptul că 
prevederile prezentei legi se completează cu prevederile Legii nr. 677/2001. 
 
  PREŞEDINTE,        SECRETAR, 

 
Varujan Pambuccian                    Ştefan Baban 
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