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asupra proiectului  de Lege privind utilizarea datelor din registrul cu numele 
pasagerilor din transportul aerian pentru prevenirea, depistarea, investigarea şi 
urmărirea penală a infracţiunilor de terorism şi a infracţiunilor grave, precum şi 

pentru prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale 
 
 În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
republicat, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor, spre avizare, în procedură de urgență, proiectul  de Lege privind 
utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor din transportul aerian 
pentru prevenirea, depistarea, investigarea şi urmărirea penală a infracţiunilor 
de terorism şi a infracţiunilor grave, precum şi pentru prevenirea şi înlăturarea 
ameninţărilor la adresa securităţii naţionale (PLx nr.484/2018). 
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare utilizarea datelor din registrul cu 
numele pasagerilor pentru prevenirea, depistarea, investigarea şi urmărirea penală a 
infracţiunilor de terorism şi a infracţiunilor grave, precum şi pentru prevenirea şi 
înlăturarea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale. Demersul legislativ are în vedere 
transpunerea integrală a Directivei (UE) 2016/681 a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind utilizarea datelor din registrul cu numele 
pasagerilor (PNR) pentru prevenirea, depistarea, investigarea şi urmărirea penală a 
infracţiunilor de terorism şi a infracţiunilor grave. 
 Senatul a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 24.09.2018. 
 Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă, cu observaţii şi 
propuneri, conform avizului nr. 321/12.04.2018. 
 Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Suprem de Apărare a Țării 
au avizat favorabil inițiativa legislativă. 
 Prin conținutul său normativ, proiectul de lege se încadrează în categoria 
legilor ordinare, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, 
republicată, Camera Deputaților este Cameră decizională. 
 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au dezbătut proiectul de 
lege şi au hotărât, cu unanimitate de voturi (9 voturi pentru) a membrilor prezenţi, 
avizarea favorabilă a acestuia.  
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