
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru Tehnologia Informaţiei         Bucureşti 

 şi Comunicaţiilor      12-13 octombrie 2004 
 
 

SINTEZA 
 şedinţelor Comisiei din 12-13 octombrie 2004 

 
 La lucrările Comisiei din data de 12 octombrie au fost prezenţi 10 deputaţi 

La lucrările Comisiei din data de 13 octombrie au fost prezenţi 12 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 M.C.T.I. dl. secretar de stat 

Eugen Dogariu, din partea M.I.E. dl. secretar de stat Andrei Popescu iar din partea A.N.R.C. 
dl. director Vlad Cercel. 

În cele două şedinţe au fost reanalizate şi dezbătute unele aspecte legate de 
consimţământul persoanei în cauza (art.4, alin.(2) , lit.a)), precum şi aspectele legate de 
transferul de competenţă în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal de la Avocatul 
Poporului la ANRC. Aceste dezbateri au avut loc în urma deciziei Plenului Camerei 
Deputaţilor din data de 11 octombrie 2004 de a se retransmite raportul în comisie, la 
solicitarea dlui. deputat A. Sassu. 

Ca urmare a discuţiilor, Comisia a aprobat, cu unanimitate de voturi a membrilor 
prezenţi în şedinţa din data de 13 octombrie următoarele amendamente la raportul depus: 
1. Revenirea la forma propusă de iniţiator la art.4, alin.(2 ), lit.a), motivaţia fiind respectarea 
Directivei 2002/58/CE.  
2. Implicarea Avocatului Poporului în stabilirea condiţiilor de derogare prevăzute în art.9 
alin.(3), după consultarea ANRC, pentru respectarea prevederilor Legii 677/2001. 
3. Păstrarea lit. c) din alin.(1), art.13 deoarece prin eliminarea acesteia pe motiv că faptele 
sancţionate au caracter de infracţiune ar rămâne nepedepsită supravegherea unei comunicări 
ceea ce ar putea produce grave prejudicii unei persoane fără posibilitatea de sancţionare. 
4. Pentru corelare cu Legea nr.677/2001 au fost separate în cadrul alin.(2) din art.13 
competenţele de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în funcţie de atribuţiile specifice 
ale Avocatului Poporului şi ale ANRC. 

Aceste amendamente au fost agreate şi de către reprezentantul M.I.E. care formulase 
unele obiecţii pe acest subiect în adresa 14584/07.10.2004, transmisă către M.C.T.I.. 

 
  PREŞEDINTE,        SECRETAR, 

Varujan Pambuccian                      Ştefan Baban 
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