
Parlamentul  României 
    Camera Deputaţilor 

 

                                                                                                             
 

Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 
 

  Bucureşti,  23 aprilie 2018 
 PL-x 181/2018 

 
                                            Către, 

 
BIROUL PERMANENT 

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra Proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 
Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru 
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
libera circulaţie a acestor date, trimis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu 
adresa nr. PL-x 181 din 10 aprilie 2018. 

În raport cu obiectul si conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor organice. 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Eugen NICOLICEA 
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Parlamentul  României 
    Camera Deputaţilor 

                                                                                                         
 
 

  Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi 
      Nr. 4c-11/306 

              
              Bucureşti, 23 aprilie 2018  

                     PL-x 181/2018 
  
  

 
RAPORT 

asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru 
abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, 

cu Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a 

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 

677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi libera circulaţie a acestor date, trimis cu adresa nr. PLx. 181 din 10 aprilie 

2018, înregistrat la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi cu nr. 4c-11/307  din 11 

aprilie 2018. 
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Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată, conform dispoziţiilor art.75 

alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. (8) pct.2 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Consiliul Legislativ, prin adresa înregistrată cu nr.240 din 26 martie 2018, a 

avizat favorabil iniţiativa legislativă. 

Consiliul Superior al Magistraturii, prin Hotărârea nr.163 din 28 februarie 

2018 a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu observaţii. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare asigurarea competenţelor şi 

sarcinilor de monitorizare şi control ale Autorităţii Naţionale de Supraveghere a 

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în acord cu prevederile art.55-59 din 

Regulamentul (UE) 2016/679, asigurând în acest mod un cadru legal adecvat pentru 

respectarea drepturilor specifice ale persoanelor fizice în domeniul prelucrării datelor cu 

caracter personal (dreptul de informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul 

la restricţionarea prelucrării, dreptul la ştergerea datelor – dreptul „de a fi uitat”, dreptul 

de opoziţie, dreptul la portabilitatea datelor), precum şi o interacţiune eficientă în relaţia 

administraţie-cetăţeni. Prezenta lege transpune dispoziţiile art.41 din Directiva (UE) 

2016/680 a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către 

autorităţile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale 

a infracţiunilor sau al executării pedepselor şi privind libera circulaţie a acestor date şi 

de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al 

uniunii Europene, seria L, nr.119, din 4 mai 2016. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat iniţiativa 

legislativă în şedinţa din data de 23 aprilie 2018.  
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În conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, la dezbaterea proiectului de Lege 

au participat reprezentanţi ai tuturor structurilor cu atribuţii în domeniul avizat. 

La lucrările Comisiei deputaţii au fost prezenţi conform listei de prezenţă. 

În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate, deputaţii 

comisiei prezenţi la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului 

Camerei Deputaţilor un raport de adoptare a Proiectului de Lege pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, 

precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire 

la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în forma 

iniţiatorului. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor organice.   

 
    
                     PREŞEDINTE,                                        SECRETAR, 
 
                 Eugen NICOLICEA                      Alina-Elena TĂNĂSESCU 
 

 
 
 

                                                         
                 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Consilier parlamentar, Andreea Sârbu 
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