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SINTEZA 

 şedinţelor Comisiei din 4 – 6 septembrie 2007 

 

La lucrările Comisiei din 4 – 6 septembrie 2007 au fost prezenţi următorii deputaţi: 

Varujan Pambuccian, Cristian Valeriu Buzea, Dan Nica, Valeriu Alexandru Ungureanu, 

Doina Micşunica Dreţcanu, Attila Kovacs, Ibram Iusein, Vladimir Mănăstireanu, Dorin Liviu 

Nistoran şi Florin Aurelian Popescu şi au fost absenţi Cătălin Ovidiu Buhăianu Obuf, Gabriel 

William Brînză, Cristian Ilie, Daciana Octavia Sârbu, Ovidiu Ioan Silaghi şi Adina Ioana 

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

ORDINEA DE ZI a fost următoarea: Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.36/2007 pentru abrogarea Legii nr.476/2003 privind aprobarea 

taxei de notificare a prelucrărilor de date cu caracter personal, care cad sub incidenţa Legii nr. 

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

libera circulaţie a acestor date, PL.X. 459/11.06.2007 – raport  

La şedinţele Comisiei au participat ca invitaţi: dl. secretar de stat Constantin 

Teodorescu şi dna. consilier Cristina Pruteanu (Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei 

Informaţiei). 

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

republicat, Comisia pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor a fost sesizată în fond, în 

vederea dezbaterii în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2007 pentru abrogarea Legii nr.476/2003 privind 

aprobarea taxei de notificare a prelucrărilor de date cu caracter personal, care cad sub 

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

caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, PL.X. 459/11.06.2007. 
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La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele favorabile din partea Consiliului 

Legislativ, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, Comisiei pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională şi Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale. 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.36/2007 urmăreşte armonizarea legislaţiei 

naţionale cu cea a Uniunii Europene, în ceea ce priveşte transpunerea prevederilor Directivei 

95/46/EC prin care nu se instituie obligaţia de plată a unei taxe de notificare.  

În urma examinării avizului Consiliului Legislativ, s-a considerat necesară abrogarea 

dispoziţiilor alin. (7) al art. 22 din Legea nr. 677/2001 care prevede că notificarea este supusă 

unei taxe. În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi au hotărât 

amendarea OUG nr. 36/2007 în sensul abrogării acestei prevederi prin introducerea unui nou 

alienat al articolului unic şi adoptarea proiectului de lege cu amendamente.  

 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

 

dr. V. Pambuccian          Valeriu Ungureanu 
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