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SINTEZA 
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 La lucrările Comisiei din data de 21 septembrie au fost prezenţi 11deputaţi.  

La lucrările Comisiei din data de 22 şi 23 septembrie au fost prezenţi 10 deputaţi.  
Şedinţele Comisiei au fost conduse de dl. preşedinte Varujan Pambuccian. 
 
ORDINEA DE ZI a fost următoarea:   

1. Proiectul de Lege privind marca temporală 
2. 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. 
 
Referitor la punctul 1, Comisia a finalizat dezbaterile şi a aprobat forma finală cu 

următoarele amendamente: 
Au fost aprobate amendamentele dlui. preşedinte V. Pambuccian propuse în şedinţa 

din data de 14 septembrie privind amprenta ataşată unui document electronic, marca 
temporală; certificat ataşat mărcii temporale şi baza de timp. De asemenea Comisia a aprobat 
eliminarea vechilor definiţii de la art. 2 lit. c) şi d), precum şi art.3  deoarece noua formulare a 
definiţiilor nu impune existenta acestui articol. 
 Art. 3 a fost aprobat în forma propusă în şedinţa din data de 14.09, cu excepţia lit. b) 
de la alin. (1) unde, datorită faptului că nu există o reglementare privind timpul legal român s-
a aprobat amendamentul dlui. deputat A. Sassu privind eliminarea acestui concept. Comisia a 
aprobat eliminarea art.5  şi art. 6 deoarece sunt cuprinse in noua formulare de la art.4. 

La propunerea dlor. deputaţi M. Fâcă şi V. Pambuccian, având în vedere ca lit. a)-c) 
ale art. 7 nu reprezintă cerinţe de securitate ale sistemului, Comisia a decis eliminarea 
acestora, păstrând numai lit. d), iar pentru garantarea bunei funcţionări a serviciului se 
introduce alin. (2) prin care se garantează un timp de răspuns, modul de calcul şi eroarea 
maxim admisibilă fiind stabilite de autoritate prin norme. 

La art. 8 Comisia a aprobat eliminarea alin.(2)–(4) deoarece conţinutul acestora are 
caracter de reglementare secundară, iar conţinutul alin. (1) a fost reformulat şi împărţit în 
două alineate.  

La art. 9, având în vedere faptul că auditul sistemelor informatice nu este reglementat, 
la propunerea dlui. preşedinte V. Pambuccian Comisia a hotărât eliminarea lit. a) din alin. (2). 

Pentru eliminarea ambiguităţilor referitoare la procedura de asigurare a furnizorilor de 
servicii de marcare temporală, Comisia a aprobat la propunerea dlui. deputat A. Sassu 
reformularea art.10. 
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Având în vedere că unele reglementări cuprinse în art. 11 nu constituie obligaţii propriu-zise 
ale furnizorilor de servicii de marcare temporală, Comisia a aprobat propunerea dlui. 
preşedinte privind eliminarea lit. a), e)-g) şi reformularea lit. a)-d)  

Pentru reglementarea situaţiei evidenţelor în cazul încetării activităţii furnizorului, 
Comisia a aprobat amendamentul dlui. preşedinte V. Pambuccian de introducere a unui nou 
alineat (2). 
 La propunerea dnlui. preşedinte V. Pambuccian, Comisia a aprobat eliminarea art. 12 
şi art. 13, deoarece prevederile art. 12 erau cuprinse în art. 8 iar conţinutul art. 13 are caracter 
de reglementare secundară. 
 Datorită faptului că nu fusese prevăzut un mecanism de desemnare a furnizorului unic 
de bază de timp, Comisia a aprobat amendamentul propus de dl. preşedinte V. Pambuccian la 
art. 14 în acest sens. 
 Pentru reglementarea unui regim sancţionator Comisia a aprobat amendamentul 
propus de dl. preşedinte V. Pambuccian de introducere a unui nou articol 12 prin care se 
reglementează contravenţii şi sancţiuni. 
   

În şedinţele din 22 şi 23 septembrie, Comisia a început dezbaterile asupra proiectului 
de Lege privind  prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul 
comunicaţiilor electronice. 

La art. 1 alin. (4) lit. a) dl. deputat A. Sassu a propus înlocuirea termenului de 
siguranţă naţională cu termenul de securitate naţională în conformitate cu noua Constituţie. 

La art. 2 alin. (1) lit. a) dl. preşedinte V. Pambuccian a propus eliminarea sintagmei în 
“scopuri private sau profesionale” ca redundantă. La lit. f), pentru respectarea definiţiei 
serviciului cu valoare adăugată prezentată în Directiva 2002/58/CE, se schimbă sensul frazei 
eliminând negaţia din partea a doua.  

Pentru corelare cu Directiva 2002/58/CE, dl. deputat A. Sassu propune reformularea 
alin. (3), iar la art. 4 alin. (2) lit. a) propune completarea cu introducerea consimţământului 
prealabil. La lit. c) dl. deputat M. Fâcă propune înlocuirea sintagmei de “autoritate publică” 
cu “autoritate competentă”. Având în vedere că prevederile alin. (5) depăşesc cadrul de 
reglementare din Directiva 2002/58/CE, dl. deputat A. Sassu propune eliminarea acestuia. 

La propunerea dlui. deputat A. Sassu, alin.(1) şi (2) ale art. 7 au fost unificate, iar în 
cadrul alin. (3) şi (4) au fost înlocuite referirile la alin. (1) prin expresia “În cazul în care este 
oferită prezentarea identităţii liniei apelante”. De asemenea, pentru conformitate cu Directiva 
2002/58/CE, propune reformularea alin. (3) al art. 9, iar dna. deputat M. Ionescu a propus 
denumirea titlului art. 9 “Excepţii”. 

Comisia va relua dezbaterile cu privire la acest proiect de lege în şedinţele din 28 şi 29 
septembrie. 
 
  PREŞEDINTE,        SECRETAR, 

 
Varujan Pambuccian                      Ştefan Baban 

 


