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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                    Bucureşti 
şi comunicaţiilor                             20–22 martie 2012  
 
 

SINTEZA 

            activităţii Comisiei din  20 – 22 martie 2012 

 

La şedinţele Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din zilele de 20, 

21 şi 22 martie 2012 au fost prezenţi: Constantin Chirilă, Aurelia Vasile, Adrian Bădulescu, 

Valerian Vreme, Farago Petru, Pambuccian Varujan, Arion Viorel, Ibram Iusein. Au fost 

absenţi: Relu Fenechiu, Mircea Cazan, Dan Nica, Matei Radu Brătianu, Florin-Cristian 

Tătaru, Gheorghe Zoicaş, Florin Serghei Anghel. 

 Lucrările au fost conduse de domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi şi domnul deputat Constantin Chirilă, vicepreşedintele 

Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.  

 

Pe ordinea de zi a Comisiei din ziua de 20 martie 2012 s-au aflat: 

1. PLx nr.10/2012 - Propunerea legislativă privind reţinerea datelor generate sau 

prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii 

de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului 

2. E92 [COM(2011)877] - Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a 

Consiliului de modificare a Directivei 2003/98/CE privind reutilizarea 

informaţiilor din sectorul public 

Lucrările acestei şedinţe au fost conduse de domnul deputat Daniel Buda, preşedintele 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi de domnul deputat Constantin Chirilă, 

vicepreşedintele Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.  

 

1. PLx nr.10/2012 - Propunerea legislativă privind reţinerea datelor generate sau 

prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii 

de comunicaţii electronice destinate publicului. 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=24&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=222&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=45&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=10&cam=2&leg=2008
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea regulilor privind 

reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii 

electronice şi de funizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, în 

scopul transpunerii Directivei 2006/24/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind 

păstrarea datelor generate sau prelucrate în legătură cu funizarea serviciilor de comunicaţii 

electronice accesibile publicului sau de reţele de comunicaţii publice şi de modificare a 

Directivei 2002/58/CE. 

În data de 12 martie 2012, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a primit o serie 

de observaţii şi amendamente referitoare la această propunere legislativă din partea mai 

multor instituţii: Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Serviciul Român de 

Informaţii, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor 

Europene, Ministerul Finanţelor Publice şi Autoritatea Naţională de Supraveghere a 

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

Domnul deputat Adrian Bădulescu, în calitate de iniţiator al acestei propuneri 

legislative, a solicitat amânarea discuţiilor pe marginea acesteia pentru a analiza 

amendamentele şi observaţiile transmise de instituţii. 

Domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

a propus amânarea cu o săptămână a dezbaterilor acestei iniţiative legislative, propunere 

acceptată în unanimitate de către membrii prezenţi. 

 

2. E92 [COM(2011)877] - Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi 

a Consiliului de modificare a Directivei 2003/98/CE privind reutilizarea informaţiilor din 

sectorul public 

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 20.12.2011, pentru examinare în fond, cu propunerea de Directivă a 

Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2003/98/CE privind 

reutilizarea informațiilor din sectorul public - COM (2011) 877 final. 

Membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au examinat 

conţinutul Propunerii de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a 

Directivei 2003/98/CE privind reutilizarea informațiilor din sectorul public şi au stabilit că 

obiectivele prezentei directive de a facilita crearea de produse şi servicii informaţionale la 

nivelul întregii Uniuni pe baza documentelor din sectorul public, de a asigura utilizarea 

transfrontalieră efectivă a documentelor din sectorul public de către întreprinderile private 
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pentru produsele şi serviciile informaţionale cu valoare adăugată şi de a limita denaturările în 

materie de concurenţă pe piaţa Uniunii vin în sprijinul direcţiilor de acţiune stabilite prin 

Agenda Digitală pentru Europa, în care se subliniază necesitatea utilizării informaţiilor 

deţinute de către instituţiile publice pentru realizarea de aplicaţii şi servicii inovatoare şi că 

România trebuie să promoveze oportunităţile de utilizare a informaţiilor din sectorul public la 

nivelul mediului de afaceri şi societăţii civile. 

În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să aprobe 

un proiect de opinie favorabil asupra acestei iniţiative legislative. 

 

Pe ordinea de zi a Comisiei din ziua de 21 martie 2012 s-au aflat: 

1. PLx nr.630/2011 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.238/2009 privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către 

structurile/unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor în activităţile de 

prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi 

asigurare a ordinii publice; 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Constantin Chirilă, vicepreşedintele 

Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.  

 

PLx nr.630/2011 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.238/2009 privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către 

structurile/unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor în activităţile de prevenire, 

cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi asigurare a ordinii publice. 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor şi Comisia pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu proiectul de 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.238/2009 privind reglementarea prelucrării 

datelor cu caracter personal de către structurile/unităţile Ministerului Administraţiei şi 

Internelor în activităţile de prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum şi de 

menţinere şi asigurare a ordinii publice (PLx nr.630/2011), în vederea redactării unui raport 

comun. 

Prezentul proiect are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

nr.238/2009 privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către 

structurile/unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor în activităţile de prevenire, 

cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi asigurare a ordinii publice, 

în scopul instituirii unor norme prin care să se asigure protejarea persoanei împotriva 

prelucrării datelor cu caracter personal, dar şi al asigurării desfăşurării activităţilor legitime 

ale structurilor/unităţilor Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru prevenirea, 
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cercetarea şi combaterea infracţiunilor, precum şi pentru menţinerea şi asigurarea ordinii 

publice. Legea nr.238/2009 stabileşte reguli privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

în ceea ce priveşte activităţile desfăşurate de către structurile Ministerului Administraţiei şi 

Internelor pentru prevenirea, cercetarea şi combaterea infracţiunilor, precum şi în activităţile 

de menţinere şi asigurare a ordinii publice.  

Prin adoptarea Legii nr.238/2009 s-a urmărit instituirea în cadrul normativ naţional a 

principiilor cuprinse în Recomandarea nr.R (87) 15 adresată statelor membre, referitoare la 

reglementarea utilizării datelor cu caracter personal în domeniul poliţienesc, document 

adoptat de către Comitetul de Miniştrii al Consiliului Europei la data de 17 septembrie 1987. 

Prin proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.238/2009 privind 

reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile /unităţile 

Ministerului Administraţiei şi Internelor în activităţile de prevenire, cercetare şi combatere a 

infracţiunilor, precum şi de menţinere şi asigurare a ordinii publice, se crează cadrul legal 

pentru transpunerea Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008, 

precum şi pentru aplicarea prevederilor art.24-32 din Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 

23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul 

combaterii terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere. 

În conformitate cu art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată, 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În raport cu obiectul şi conţinutul său, 

proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 9 noiembrie 2011. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observaţii şi propuneri. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a 

avizat favorabil proiectul de lege.  

La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, doamna chestor de poliţie Irina 

Alexe, Secretar General al Ministerului Administraţiei şi Internelor, doamna comisar şef de 

poliţie Cristina Dobriţoiu - Şef departament relaţia cu Parlamentul şi domnul Cătălin 

Giulescu, responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal în cadrul Ministerului 

Administraţiei şi Internelor. 

La începutul şedinţei, domnul deputat Constantin Chirilă, vicepreşedintele comisiei, a 

făcut o prezentare a proiectului de lege, subliniind faptul că au fost invitaţi să participe la 

aceste dezbateri atât reprezentanţi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor cât şi ai 

Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) 

şi constatând că reprezentanţii ANSPDCP nu sunt prezenţi la şedinţă. 

În continuare, deputat Adrian Bădulescu a prezentat amendamentele depuse la acest 

proiect de lege, respectiv la art.101 alin (3) şi alin.(4).  
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Prin intermediul primului amendament se propune ca interconectările sistemelor de 

evidenţă a datelor cu caracter personal sau mijloacele automate de prelucrare a datelor cu 

caracter personal deţinute de structurile/unităţile M.A.I. pentru scopuri similare sau corelate 

precum şi cu Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, Registrul naţional de evidenţă a 

paşapoartelor simple, Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a 

vehiculelor înmatriculate să se aducă la cunoştinţa Autorităţii naţionale de supraveghere 

şi să se notifice prelucrarea datelor Autorităţii naţionale de supraveghere prin 

modificarea/completarea notificării sau depunerea unei noi notificări, deoarece conform 

prevederilor Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi ale Legii 238/2009, notificarea se face cu privire la prelucrarea datelor. 

 În proiectul de lege se prevede că interconectarile menţionate se aduc la cunoştinţa 

Autorităţii naţionale de supraveghere, prin modificarea/completarea notificării sau 

depunerea unei noi notificări.  

În urma discuţiilor purtate s-a hotărât ca interconectările sistemelor de evidenţă a 

datelor cu caracter personal sau mijloacele automate de prelucrare a datelor cu caracter 

personal deţinute de structurile/unităţile M.A.I. pentru scopuri similare sau corelate precum şi 

cu Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, Registrul naţional de evidenţă a paşapoartelor 

simple, Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor 

înmatriculate să se notifice Autorităţii naţionale de supraveghere prin 

modificarea/completarea notificării sau depunerea unei noi notificări. 

Al doilea amendament se referă la faptul că interconectarea de către 

structurile/unităţile M.A.I. a sistemelor de evidenţă a datelor cu caracter personal sau, după 

caz, mijloacele automate de prelucrare a datelor cu caracter personal pe care le deţin pentru 

scopuri diferite, să se realizeze numai cu acordul prealabil al Autorităţii naţionale de 

supraveghere. În cazul obţinerii acordului, structurile/unitatăţile M.A.I. notifică prelucrarea 

datelor Autorităţii naţionale de supraveghere prin modificarea/completarea notificării sau 

depunerea unei noi notificări. Domnul deputat Adrian Bădulescu a afirmat că a propus ca 

interconectarea să se realizeze doar cu acordul Autorităţii naţionale de supraveghere, 

pentru a preîntâmpina eventualele abuzuri. 

În proiectul de lege se prevede ca interconectarea de către structurile/unităţile M.A.I. a 

sistemelor de evidenţă a datelor cu caracter personal sau, după caz, mijloacele automate de 

prelucrare a datelor cu caracter personal pe care le deţin pentru scopuri diferite, să se 

realizeze doar cu consultarea prealabilă a Autorităţii naţionale de supraveghere. Cu excepţia 

situaţiei în care Autoritatea naţională de supraveghere dispune interzicerea interconectării, 

această operaţiune se notifică în condiţiile prevăzute la art.3. 
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Reprezentanţii MAI au precizat faptul că textul din proiectul de lege a fost îndelung 

negociat cu Autoritatea naţională de supraveghere, forma finală a acestuia fiind stabilită de 

către această instituţie în sensul consultării prealabile. Drept urmare, aceştia au precizat că 

sunt de acord cu textul propus de domnul deputat Adrian Bădulescu, dar au sugerat obţinerea 

punctului de vedere al Autorităţii naţionale de supreveghere cu privire la  amendamentul în 

discuţie. 

Având în vedere faptul că reprezentanţii Autorităţii Naţionale de Supraveghere a 

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nu au răspuns invitaţiei comisiei de a participa la 

discuţiile pe marginea acestui proiect de lege, domnul vicepreşedinte Constantin Chirilă a 

propus amânarea cu o săptămână a dezbaterilor şi transmiterea amendamentului discutat către 

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal pentru un 

punct de vedere, propunere acceptată în unanimitate de către membrii prezenţi. 

   

Pe ordinea de zi a Comisiei din ziua de 22 martie 2012 s-au aflat: 

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

European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea 

datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (Regulament general 

privind protecția datelor); 

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

a Consiliului privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu 

caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, identificării, 

investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și libera 

circulație a acestor date. 

Cele două proiecte de acte normative europene se află, în prezent, în studiu, urmând 

ca dezbaterile pe marginea acestora să aibă loc într-o şedinţă ulterioară. 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

                                               Constantin Chirilă 
 
 


	Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                    Bucureşti

