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PROCES VERBAL 
al lucrărilor Comisiei din 11 și 12 aprilie 2018 

 
 
 

 În data de 11 aprilie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut 
următoarea ordine de zi:  
 
1. Dezbatere cu tema ”Protecția datelor cu caracter personal și mediile de 

socializare on-line” 

 
 

Lucrările au fost conduse de către domnul deputat Angel TÎLVĂR, preşedintele 
comisiei. 
 
La punctul 1 din ordinea de zi, membrii comisiei au dezbătut Propunerea de 
Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind transparența și 
previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană, COM(2017) 797, 
propunere ce se află pe agenda de lucru a Comisiei pentru afaceri europene a lunii 
aprilie a.c. și asupra căreia va fi adoptată o opinie într-o viitoare ședință a comisiei. 
 
La dezbateri au participat doamna Simona Șandru, șef serviciu și domnul Sorin 
Bărbulescu, consilier, reprezentând Autoritatea Națională de Supraveghere a 
Preluării Datelor cu Caracter Personal. 
 
În data de 4 mai 2018 au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cele 
două acte normative care compun pachetul legislativ privind protecţia datelor la 
nivelul Uniunii Europene, Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecţia datelor) și Directiva (UE) 2016/680 
referitoare la protecţia datelor personale în cadrul activităţilor specifice desfăşurate 
de autorităţile de aplicare a legii. 
 
Domnul președinte Tîlvăr a fost interesat de cadrul legislativ actual și dacă sunt 
necesare modificări ale acestuia. Totodată, a cerut informații asupra aplicării de 
sancțiuni, din partea Autorității Naționale de Supraveghere a Preluării Datelor cu 
Caracter Personal, pentru încălcarea prevederilor legale în domeniu. 
 
Doamna Simona Șandru a informat că noul Regulament al UE nr. 679/2018 
înlocuiește Regulamentul UE nr. 677/2001 și toate statele membre ale Uniunii 
Europene au avut timp 2 ani pentru pregătirea impusă de această schimbare. 
Regulamentul (UE) 2016/679 actualizează principiile stabilite încă de acum două 
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decenii de Directiva 95/46/CE a intrat în vigoare pe data de 25 mai 2016 și va fi de 
directă aplicabilitate începând cu data de 25 mai 2018. 
 

În Parlamentul României este în dezbatere Propunerea legislativă care are ca obiect 
de reglementare asigurarea cadrului naţional de aplicare a anumitor prevederi ale 
Regulamentului (UE)2016/679, în condiţiile în care Legea nr. 677/2001 pentru 
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 
circulaţie a acestor date îşi va înceta aplicabilitatea începând cu data de 25 mai 
2018. Prin acest proiect de lege se dorește modificarea legii de funcționare a 
Autorității Naționale de Supraveghere a Preluării Datelor cu Caracter Personal. 
Principalele intervenţii legislative vizează: stabilirea condiţiilor de prelucrare a 
anumitor categorii de date sau în anumite scopuri, regimul contravenţional aplicabil 
autorităţilor şi organismelor publice din România, introducerea unor condiţii 
suplimentare, inclusiv restricţii, în privinţa prelucrării datelor genetice, biometrice, 
a datelor privind sănătatea, în scopul realizării unui proces decizional automatizat 
sau crearea de profiluri, raportat la riscurile implicate de utilizarea acestor date în 
scopurile menţionate. 
 
În ceea ce privește sancțiunile aplicate, doamna Simona Șandru a subliniat că 
Autoritatea publică anual un Raport de activitate, care include și sancțiunile 
aplicate. A menționat că în anul 2017 au fost aplicate sancțiuni în valoare de 1 
milion euro, atât în mediul privat, cât și în mediul public. 
 
Domnul deputat Ilie Barna a întrebat dacă modalitatea în care România pune în 
aplicare Regulamentul este prea aspră. 
 
Doamna Șandru a răspuns că se intenționează aplicarea uniformă a Regulamentului 
prin Comitetul European de Supraveghere, format din reprezentanți ai Autorităților 
de Supraveghere a Preluării Datelor cu Caracter Personal din fiecare stat membru 
al Uniunii Europene. 
 
La încheierea dezbaterilor, domnul președinte Tîlvăr a mulțumit invitaților pentru 
informațiile prezentate. 
  
 
Din totalul de 23 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat prezența 14 deputați: 
Angel TÎLVĂR (PSD), BENKO Erika (UDMR), Ștefan MUȘOIU (PSD), Romeo Florin 
NICOARĂ (PNL), Ilie Dan BARNA (USR), Dănuț BICA (PNL), Simona BUCURA-
OPRESCU (PSD), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități),  
Vasile GUDU (PNL), Roxana Mînzatu (PSD), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Eugen 
TOMAC (PMP), Dan VÎLCEANU (PNL). 
 
Au absentat motivat: Roberta Alma ANASTASE (PNL), Radu Costin VASILICĂ 
(PSD), Nicolae BĂNICIOIU (PSD), Ana BIRCHALL (PSD), Andrei Dominic GEREA 
(ALDE), Cristian GHINEA (USR), Rovana PLUMB (PSD), Victor Viorel PONTA 
(neafiliat),  Adriana Diana TUȘA (PSD). 
  

 
 În data de 12 aprilie a.c., membrii comisiei au procedat la studiu individual 

privind: 
 

 
1. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind Planul de 

acțiune pentru educația digitală, COM(2018) 22 

 



3 
 

2. Propunerea de Recomandare a Consiliului privind promovarea valorilor 

comune, a educației favorabile incluziunii și a dimensiunii europene a 

predării, COM(2018) 23 

 
3. Propunerea de Recomandare a Consiliului privind competențele-cheie 

pentru învățarea pe tot parcursul vieții, COM(2018) 24 

 
Din totalul de 23 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat prezența 14 deputați: 
Angel TÎLVĂR (PSD), BENKO Erika (UDMR), Ștefan MUȘOIU (PSD), Romeo Florin 
NICOARĂ (PNL), Ilie Dan BARNA (USR), Dănuț BICA (PNL), Simona BUCURA-
OPRESCU (PSD), Ion Marcel CIOLACU (PSD), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități),  
Vasile GUDU (PNL), Roxana Mînzatu (PSD), Cristina Mădălina PRUNĂ (USR), Eugen 
TOMAC (PMP), Dan VÎLCEANU (PNL). 
 
Au absentat motivat: Roberta Alma ANASTASE (PNL), Radu Costin VASILICĂ 
(PSD), Nicolae BĂNICIOIU (PSD), Ana BIRCHALL (PSD), Andrei Dominic GEREA 
(ALDE), Cristian GHINEA (USR), Rovana PLUMB (PSD), Victor Viorel PONTA 
(neafiliat),  Adriana Diana TUȘA (PSD). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Președinte, 
 

Angel TÎLVĂR 
 

 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redactat: Gabriela Negreț 




