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SINTEZA 

 şedinţelor Comisiei din 11 – 13 martie 2008 

 

La lucrările Comisiei din 11 martie 2008 au fost prezenţi Varujan Pambuccian, Dan 

Nica, Valeriu Alexandru Ungureanu, Răzvan – Petrică Bobeanu, Doina Micşunica Dreţcanu, 

Liana Dumitrescu, Ibram Iusein, Cristian Ilie, Attila Kovacs, Vladimir Mănăstireanu şi Dorin 

Liviu Nistoran şi au fost absenţi Cristian Valeriu Buzea, Romică Andreica, Gabriel William 

Brânză, Liviu Codîrlă, Laurenţiu Mironescu, Florin Aurelian Popescu şi Ovidiu Ioan Silaghi. 

La lucrările Comisiei din 12 şi 13 martie 2008 au fost prezenţi Varujan Pambuccian, Dan 

Nica, Valeriu Alexandru Ungureanu, Răzvan – Petrică Bobeanu, Doina Micşunica Dreţcanu, 

Liana Dumitrescu, Ibram Iusein, Cristian Ilie, Vladimir Mănăstireanu şi Dorin Liviu Nistoran 

şi au fost absenţi Cristian Valeriu Buzea, Romică Andreica, Gabriel William Brânză, Liviu 

Codîrlă, Attila Kovacs, Laurenţiu Mironescu, Florin Aurelian Popescu şi Ovidiu Ioan Silaghi. 

Şedinţele Comisiei au fost conduse de dl. preşedinte Varujan Pambuccian.  

ORDINEA DE ZI a fost următoarea:    

1. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.677/2001 pentru 

protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţia a 

acestor date – raport comun cu Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale 

2. Întâlnire cu dna Viviane Reding, comisar european pentru societatea informaţională 

şi mass-media 
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La şedinţele Comisiei au participat ca invitaţi: dl. secretar de stat Constantin 

Teodorescu şi dna. Alina Saioc din partea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei 

Informaţiei 

1. Comisia pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor şi Comisia pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au fost sesizate în fond, în 

vederea examinării şi întocmirii raportului, cu Proiectul de lege privind modificarea şi 

completarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor 

cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. 

Proiectul de lege, având ca iniţiator pe domnul senator Paul Păcuraru aparţinând 

Grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal, are ca obiect de reglementare 

modificarea şi completarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în sensul modificării 

denumirii actuale a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 

Personal, excluderii excepţiei de la aplicarea legii a prelucrărilor de date cu caracter personal 

în cadrul activităţilor din domeniul apărării şi siguranţei naţionale şi redefinirii condiţiilor în 

care poate avea loc transferul acestor date în străinătate. 

În cursul dezbaterilor, membrii comisiilor au constatat următoarele: 

- modificarea denumirii Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 

Caracter Personal nu este posibilă în cadrul propunerii legislative care are ca obiect 

modificarea şi completarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, deoarece 

ANSPDCP a fost înfiinţată prin Legea nr.102/2005 

- faţă de amploarea intervenţiilor de modificarea şi completare realizate prin propunerea 

legislativă, care cuprinde 63 de intervenţii pe cele 35 de articole ale  Legii nr. 677/2001, se 

impune redactarea unei noi reglementări care să înlocuiască actul normativ de bază, în 

conformitate cu art.59 alin.(1) din Legea nr.24/2000, republicată, fapt semnalat de către 

Consiliul Legislativ 

- o parte din modificările propuse contravin prevederilor Directivei nr.95/46/CE privind 

protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

libera circulaţie a acestor date (pct. 3, 5, 6, 8, 10, 13, 16, 49, 50 din proiectul de lege) 

Din aceste considerente, membrii comisiilor reunite au hotărât în şedinţa comisiei din 

data de 12 martie 2008, cu unanimitate de voturi a celor prezenţi, respingerea proiectului de 

lege. Nu există amendamente respinse.  
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2. În data de 13 martie 2008 membrii comisiei împreună cu membrii Comisiei pentru 

afaceri europene şi Comisiei economice, industrii şi servicii din Senatul României au 

participat la o întâlnire cu dna Viviane Reding, comisar european pentru societatea 

informaţională şi mass-media. 

Printre subiectele abordate s-au aflat noul cadru de reglementare european, 

independenţa Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia 

Informaţiei, implementarea directivei privind reţinerea datelor de trafic în legislaţia naţională,  

drepturile de proprietate intelectuală în domeniul IT, proiectul NetCity şi asigurarea dreptului 

de acces, reglementarea amplasării antenelor GSM şi partajarea accesului la infrastructură. 

 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

 

dr. V. Pambuccian          Valeriu Ungureanu 
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