
      

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte                         Bucureşti, 25 aprilie 2012  
şi problemele minorităţilor naţionale                            Nr.  25/57 
 

Către:                Comisia pentru afaceri europene 

Spre informare:  Biroului permanent al Camerei Deputaţilor 
                                      Direcţiei de drept comunitar 
 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Camerei Deputaţilor nr.11/2011 
privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea 
controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii 
Europene, în temeiul prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul 
parlamentelor naţionale, vă înaintăm alăturat procesul verbal privind dezbaterile 
în cadrul comisiei asupra Pachetului privind protecţia datelor cu caracter personal:  
- COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, 
CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ŞI SOCIAL ŞI COMITETUL 
REGIUNILOR - Protecţia vieţii private într-o lume interconectată. Un cadru 
european privind protecţia datelor pentru secolul 21 [COM (2012) 9]; 
- Propunere 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]; 
-  Propunere 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], 
documente transmise comisiei noastre pentru examinarea fondului. 
 
 
 

     PREŞEDINTE               

         Nicolae Păun 

elena.zorila
Original
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 PROCES VERBAL 
asupra Pachetului privind protecţia datelor cu caracter personal 

 
 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Camerei Deputaţilor nr.11/2011 
privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea 
controlului parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii 
Europene, în temeiul prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul 
parlamentelor naţionale, Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a fost sesizată cu examinarea fondului Pachetului privind 
protecţia datelor cu caracter personal. 

Termenul pentru examinarea fondului este 22 mai 2012. 
Membrii comisiei au examinat Pachetul privind protecţia datelor cu 

caracter personal în şedinţa din 25 aprilie 2012, la dezbateri fiind prezenţi un 
număr de 9 deputaţi din totalul de 11 membri ai Comisiei. 

Pachetul legislativ care vizează noul  cadru juridic privind protecţia datelor 
cu caracter personal în UE a fost prevăzut în Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul 
Regiunilor - Protecţia vieţii private într-o lume interconectată. Un cadru 
european privind protecţia datelor pentru secolul 21 COM (2012) 9 şi constă în 
două iniţiative legislative, anume 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] şi Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 
privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter 
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personal şi libera circulaţie a acestor date (Regulament general privind protecţia 
datelor) [COM (2012) 11]. 

Obiectivul comunicării este de a descrie principalele elemente care vor 
duce la reformarea cadrului Uniunii Europene în domeniul protecţiei datelor.  

Se consideră că un nivel ridicat de protecţie a datelor este crucial pentru 
creşterea încrederii în serviciile on-line şi pentru valorificarea potenţialului 
economiei digitale, încurajând astfel creşterea economică şi competitivitatea 
industriilor din UE.  
           Persoanele au dreptul să beneficieze de un control efectiv asupra 
informaţiilor cu caracter personal. Protecţia datelor este un drept fundamental în 
Europa, prevăzut la articolul 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene şi la articolul 16 alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene (TFUE), care trebuie protejat în mod corespunzător. 
          Temeiul juridic al propunerii de directivă,  se regăseşte în  prevederile 
articolului 16 alineatele (1) şi (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene (TFUE). Astfel, alin. (1) stabileşte principiul conform căruia orice 
persoană  are dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, iar prin alin. 
(2) din TFUE, Tratatul de la Lisabona introduce un temei juridic specific 
pentru adoptarea de norme în materie de protecţie a datelor cu caracter 
personal care se aplică, de asemenea, cooperării judiciare în materie penală 
şi cooperării poliţieneşti.  

    Dreptul la protecţia datelor cu caracter personal este prevăzut în 
articolul 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi în 
articolul 8 din Convenţia europeană a drepturilor omului.  Protecţia datelor 
este strâns legată de respectarea vieţii private şi a celei de familie, protejate 
prin articolul 7 din Cartă.  

    Articolul 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene 
consacră protecţia datelor cu caracter personal ca drept fundamental, iar 
articolul 16 din TFUE impune legiuitorului să prevadă norme privind 
protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi în domeniul cooperării judiciare în materie penală şi al 
cooperării poliţieneşti, care să acopere atât prelucrarea datelor cu caracter 
personal la nivel transfrontalier, cât şi cea la nivel naţional.      

În ceea ce priveşte propunerea de Regulament, obiectul acesteia constă în 
stabilirea normelor referitoare la protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi a normelor referitoare la libera 
circulaţie a datelor cu caracter personal.  

Din punct de vedere al drepturilor fundamentale sunt invocate în această 
propunere  următoarele:  
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          - dreptul la protecţia datelor cu caracter personal – art. 8 din Carta 
drepturilor fundamentale şi art. 16 TFUE, art. 8 din Convenţia europeană a 
drepturilor omului, Convenţia Consiliului Europei nr. 10; 
          - respectarea vieţii familiale şi private – art. 7 din Cartă;  

 - libertatea de exprimare – art. 11 din Cartă;  
 - libertatea de a desfăşura o afacere;  
 - dreptul de proprietate, în special protecţia proprietăţii intelectuale;  
 - interzicerea oricărei discriminări;  
 - drepturile copilului; 
 - un nivel ridicat al protecţiei sănătăţii umane – art. 35 din Cartă; 
 - dreptul la o cale de atac efectivă în faţa unei instanţe judecătoreşti – art. 

47 din Cartă. 
Potrivit noii legislaţii propuse, autorităţile care au ca obiect de activitate 

protecţia datelor, din statele membre UE, vor putea aplica amenzi companiilor în 
cazul încălcării regulilor de protecţie a datelor cu caracter personal.  
  

În urma examinării documentelor sus-menţionate, a dezbaterilor şi a 
opiniilor exprimate, în sensul că statele membre nu pot singure, fără să coopereze 
între ele, să reducă problemele existente în ceea ce priveşte transferul de date 
personale peste graniţele statale, membrii comisiei au dat un vot favorabil, cu 
unanimitate, Pachetului privind protecţia datelor cu caracter personal, 
constatând că acesta nu aduce atingere intereselor şi legislaţiei ţării noastre, având 
în vedere că România sprijină consolidarea cadrului legislativ în domeniul 
protecţiei datelor cu caracter personal, pentru a se asigura aplicarea unitară a 
acestuia pe întreg spaţiul Uniunii Europene. 
 
 
 
 
 

     PREŞEDINTE               

 deputat Nicolae Păun 

 

 

 
Întocmit: 

Şef birou   Onesia BABEŞ  

Consilier parlamentar  Marcela Monica STOICA 


