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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                    Bucureşti 
şi comunicaţiilor                                  21-23 mai 2012 

 
 

SINTEZA 

activităţii Comisiei din 21-23 mai 2012 

 

 

La şedinţele Comisiei din zilele de 21, 22 şi 23 mai 2012 au fost prezenţi: Relu 

Fenechiu, Constantin Chirilă, Adrian Bădulescu, Florin Serghei Anghel, Farago Petru, 

Pambuccian Varujan, Mircea Cazan, Florin-Cristian Tătaru, Arion Viorel, Valerian Vreme 

Ibram Iusein. Au fost absenţi: Aurelia Vasile, Dan Nica, Matei Radu Brătianu, Gheorghe 

Zoicaş. 

 Lucrările şedinţei Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au fost 

conduse de domnul deputat Relu Fenechiu, preşedintele Comisiei.  

 

Pe ordinea de zi a Comisiei din zilele de 21, 22 şi 23 mai 2012 s-au aflat: 

1. PLx nr.53/2012 - Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a  

Guvernului nr.117/2011 privind constituirea „Infrastructurii comune de 

comunicaţii electronice a statului”  

2. [COM(2012)10] - Studiu asupra Propunerii de Directivă a Parlamentului 

European şi a Consiliului privind protecţia persoanelor fizice referitor la 

prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul 

prevenirii, identificării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor sau al 

executării pedepselor şi libera circulaţie a acestor date. 

3. [COM(2012)11] - Studiu asupra Propunerii de Regulament al Parlamentului 

European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice referitor la 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date 

(Regulament general privind protecţia datelor); 

 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=24&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=10&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=222&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=329&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=45&cam=2&leg=2008
mihaela.astafei
New Stamp



 2 

1.PLx nr.53/2012 - Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a  

Guvernului nr.117/2011 privind constituirea „Infrastructurii comune de comunicaţii 

electronice a statului” 

Având în vedere că nu a fost primit noul punct de vedere al Guvernului asupra 

proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.117/2011 privind 

constituirea „Infrastructurii comune de comunicaţii electronice a statului” (PLx nr.53/2012), 

membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterii acestui proiect 

pentru o şedinţă ulterioară. 

 

2. [COM(2012)10] - Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a 

Consiliului privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter 

personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, identificării, investigării sau 

urmăririi penale a infracţiunilor sau al executării pedepselor şi libera circulaţie a acestor date. 

3. [COM(2012)11] - Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al 

Consiliului privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi libera circulaţie a acestor date (Regulament general privind protecţia datelor); 

 

În conformitate cu Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.11/19.04.2011 privind procedura 

de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului asupra proiectelor de acte 

legislative ale Uniunii Europene, în temeiul Tratatului de la Lisabona privind rolul 

parlamentelor naţionale, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost 

sesizată, în data de 27.02.2012 pentru examinare în fond, cu propunerea de Directivă a 

Parlamentului European şi a Consiliului privind protecţia persoanelor fizice referitor la 

prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul 

prevenirii, identificării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor sau al executării 

pedepselor şi la libera circulaţie a acestor date – COM (2012) 10 final şi cu propunerea de 

Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice 

referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date 

(Regulament general privind protecţia datelor) - COM (2012) 11 final.  

Ministerul pentru Afaceri Europene - Direcţia coordonare poziţii piaţa internă, a 

transmis o notă privind aceste iniţiative legislative europene prin care se arată că Directiva 

Parlamentului European şi a Consiliului privind protecţia persoanelor fizice referitor la 

prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul 

prevenirii, identificării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor sau al executării 

pedepselor şi la libera circulaţie a acestor date va aplica principiile şi normele generale în 

materie de protecţie a datelor în ceea ce priveşte cooperarea poliţienească şi judiciară în 
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materie penală, iar aceste norme se vor aplica atât în cazul transferurilor interne, cât şi 

transfrontaliere de date. În ceea ce priveşte propunerea de Regulament al Parlamentului 

European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (Regulament general privind 

protecţia datelor), MAEur precizează că acest proiect are în vedere armonizarea principiilor 

de protecţie a datelor personale ale cetăţenilor şi a căilor de atac în cazul încălcării drepturilor 

prevăzute prin Directiva 95/46/EC privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. În plus, proiectul 

are ca obiectiv armonizarea regulilor privind competenţele atribuite autorităţilor naţionale de 

protecţie a datelor. 

Tot în nota transmisă de Ministerul pentru Afaceri Europene, Direcţia coordonare 

poziţii piaţa internă se prezintă poziţia României faţă de aceste iniţiative legislative europene 

respectiv aceea că România sprijină, de principiu, adoptarea unor instrumente juridice care să 

reglementeze domeniile vizate de propunerile Comisiei Europene şi că în stadiul actual al 

negocierilor, România a formulat o rezervă generală de examinare, iar în urma discuţiilor 

interne au fost pregătite o serie de propuneri tehnice pe articole care vor fi susţinute în 

viitoarele dezbateri pe subiect. 

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale în urma solicitării comisiei 

noastre nr. 36/23 din 29.02.2012, nu a transmis până în acest moment punctul său de vedere 

cu privire la aceaste iniţiative legislative. 

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 

Personal în urma solicitării comisiei noastre nr.36/20 din 29.02.2012 a transmis punctul său 

de vedere cu privire la cele două iniţiative legislative cu observaţii şi propuneri. 

Dezbateri pe marginea acestor iniţiative legislative au avut loc pe parcursul mai multor 

şedinţe în urma cărora membrii Comisiei au sesizat o serie de probleme precum: 

• Dreptul de a fi uitat şi libertatea de exprimare (art.17) 

Propunerea de Regulament prevede dreptul la ştergerea datelor dacă acestea nu mai 

sunt necesare sau dacă persoana vizată îşi retrage consimţământul şi include reguli menite să 

asigure ştergerea oricărei legături de Internet (link), copie sau replicare a datelor personale pe 

care persoana vizată doreşte să le elimine. Această prevedere se aplică în special “cu privire 

la datele cu caracter personal care au fost publicate sau puse la dispoziţie de către persoana 

vizată atunci când aceasta a fost copil”. Prin această prevedere se solicită operatorului doar să 

“ia măsuri rezonabile” pentru a informa terţii în legătură cu faptul că utilizatorul doreşte să 

fie şterse orice copii ale materialului sau orice legături către acesta. Acest articol astfel cum 

este el formulat, poate avea implicaţii serioase pentru libertatea de exprimare. Articolul 
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trebuie formulat foarte clar, astfel încât să nu dea posibilitatea utilizării sale ca instrument de 

cenzură. 

• Portabilitatea datelor în general (art.18) 

Indivizii vor avea dreptul de a solicita unei organizaţii să transfere o parte sau 

totalitatea informaţiilor pe care respectiva organizaţie le deţine despre ei către o terţă parte, 

într-un format stabilit de către solicitanţi. Această posibilitate sporeşte controlul pe care 

indivizii îl au asupra datelor care îi identifică, facilitându-le astfel transferul în cadrul 

relaţiilor comerciale sau de muncă. Textul articolului nu specifică însă asupra cui vor fi 

impuse costurile asociate transferului de date. 

• Dreptul la portabilitatea datelor în cazul reţelelor sociale 

Dreptul la portabilitatea datelor include şi dreptul utilizatorului de a muta informaţiile 

asociate unui cont dintr-o reţea socială în altă reţea socială, astfel încât să poată beneficia de 

servicii alternative care acordă mai multă atenţie protecţiei vieţii private. Acest drept este 

limitat de o cerinţă (destul de slab formulată) referitoare la formatul care trebuie folosit 

pentru datele stocate. Este necesară includerea de prevederi referitoare la interconectare şi 

interoperabilitate. 

• Notificarea privind încălcarea securităţii datelor 

Art.31 şi 32 introduc obligaţia notificării autorităţii de supraveghere în cazul încălcării 

securităţii datelor cu caracter personal, în principiu într-un interval de 24 de ore. Mai mult, 

utilizatorii individuali trebuie să fie informaţi cu privire la încălcarea securităţii datelor, dacă 

există posibilitatea ca această încălcare să afecteze protecţia vieţii private şi a datelor cu 

caracter personal ale acestora. Cele două articole nu conţin nicio prevedere referitoare la 

existenţa unui registru central public cu informaţii despre astfel de cazuri.  

• Transferul datelor cu caracter personal către un stat terţ (art.42) 

Propunerea de Regulament, la fel ca şi Directiva în vigoare, prevede că datele cu 

caracter personal pot fi transferate către un stat terţ numai dacă sunt îndeplinite anumite 

criterii care să asigure un nivel adecvat de protecţie a respectivelor date. Art.42 prevede că 

operatorul sau persoana împuternicită de către operator poate transfera date cu caracter 

personal într-o ţară terţă sau unei organizaţii internaţionale numai dacă operatorul sau 

persoana împuternicită de către operator a oferit garanţii adecvate în ceea ce priveşte protecţia 

datelor cu caracter personal printr-un instrument cu forţă juridică obligatorie. Datorită 

faptului că reglementările UE trebuie să asigure respectarea deplină a drepturilor civile şi 

politice ale cetăţenilor UE, este necesar ca în cazul în care un stat terţ solicită furnizarea de 

date cu caracter personal, operatorul sau persoana care realiză procesarea respectivelor date 

să obţină o autorizaţie prealabilă pentru transferul datelor de la autoritatea de supraveghere 

locală.  
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În urma acestor dezbateri membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să 

sprijine, de principiu, adoptarea acestor iniţiative legislative şi să aprobe proiecte de opinie 

favorabile, cu recomandarea ca reprezentanţii României în cadrul Grupului de lucru pentru 

protecţia datelor şi schimbul de informaţii (DAPIX) de la Bruxelles să pună în discuţie 

problemele ridicate.  

 

 

 

PREŞEDINTE, 

                                                  Relu Fenechiu 

 
 

 
 
 
 


