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                 Vă înaintăm alăturat RAPORTUL asupra Proiectului de Lege pentru 
aprobarea Legii privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, 
descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterea infracţiunilor sau al 
executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind 
libera circulaţie a acestor date, trimis spre dezbatere în fond, Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi cu adresa nr. PL-x 424 din 3 septembrie 2018.  
                  În raport de obiectul şi 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 
 

Bucureşti, 18.09.2018
Nr. 4c-13/714/2018 

P.L.x 424/2018
                                                     

 
     RAPORT  

asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Legii privind protecţia persoanelor 
fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile 

competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi 
combaterea infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de 

siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date 
 
 

În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificări şi completări, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a 
fost sesizată spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Legii 
privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter 
personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, 
urmăririi penale şi combaterea infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor 
educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date, trimis cu 
adresa nr. PL-x 424 din 3 septembrie 2018 şi înregistrat cu nr.4c-13/714 din 5 
septembrie 2018.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat inițiativa 
legislativă în şedinţa din 5 iulie 2018. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări 
și completări, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Consiliul Economic şi Social a avizat favorabil proiectul de act normativ 
prin avizul nr. 2175 din  8 mai 2018. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă prin avizul 
nr.475 din 16 mai 2018. 

Guvernul prin punctul de vedere transmis cu adresa nr.1081 din 6 iunie 
2018 precizează că susţine adoptarea iniţiativei legislative sub rezerva adoptării 
amendamentelor anexate punctului de vedere. 
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Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale a avizat favorabil inițiativa în ședința din 5 septembrie 2018. 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a avizat 
favorabil inițiativa în ședința din 12 septembrie 2018. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea protecţiei 
persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către 
autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi 
combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor şi privind libera circulaţie a 
acestor date. Prin intervenţiile legislative propuse se urmăreşte transpunerea 
prevederilor Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European şi a Consiliului din 
27 aprilie 2016, urmând a fi abrogată Legea nr.238/2009 prin care este reglementat 
acest domeniu în prezent. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificări și completări, membrii Comisiei juridice au 
examinat această iniţiativă legislativă în şedinţa din 18 septembrie 2018. La şedinţa 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi deputaţii conform listei de 
prezenţă.  

La dezbateri a participat în calitate de invitat domnul Ionuţ Savu, şef 
oficiu - Oficiul Responsabilului cu Protecţia Datelor Personale - Ministerul Afacerilor 
Interne. 

În urma examinării iniţiativei legislative şi a documentelor anexate, 
membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu majoritate de 
voturi, adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Legii privind protecţia 
persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către 
autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale 
şi combaterea infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de 
siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date,în forma Senatului cu 
amendamente admise redate în anexa la raport. 

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

 
 
 

PREŞEDINTE 
 

Eugen NICOLICEA 

          SECRETAR, 
 

Aida – Cristina CĂRUCERU 

   
 
 

Consilier, 
Roxana David 
 
 
 



Anexă: amendamente admise 
 

Nr. 
crt. 

Text Senat Amendamente 
(autor amendamente) 

Motivare 

1. Lege pentru aprobarea Legii privind 
protecţia persoanelor fizice referitor la 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
de către autorităţile competente în scopul 
prevenirii, descoperirii, cercetării, 
urmăririi penale şi combaterii 
infracţiunilor sau al executării 
pedepselor, măsurilor educative şi de 
siguranţă, precum şi privind libera 
circulaţie a acestor date 
 

Lege privind protecţia persoanelor fizice 
referitor la prelucrarea datelor cu caracter 
personal de către autorităţile competente în 
scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, 
urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor 
sau al executării pedepselor, măsurilor 
educative şi de siguranţă, precum şi privind 
libera circulaţie a acestor date 
Autor: Comisia 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă 

2. Art.l.  
……………………. 

(2) Prelucrarea datelor cu caracter personal 
pentru realizarea activităţilor de menţinere şi 
asigurare a odinii publice se realizează 
numai dacă acestea sunt prevăzute de lege şi 
sunt necesare pentru prevenirea unui pericol 
cel puţin asupra vieţii, integrităţii corporale 
sau sănătăţii unei persoane ori a proprietăţii 
acesteia, precum şi pentru combaterea 
infracţiunilor. 

 
 
(2) Prelucrarea datelor cu caracter personal pentru 
realizarea activităţilor de menţinere şi asigurare a 
odinii şi siguranţei publice se realizează numai 
dacă acestea sunt prevăzute de lege şi sunt 
necesare pentru prevenirea unui pericol cel puţin 
asupra vieţii, integrităţii corporale sau sănătăţii 
unei persoane ori a proprietăţii acesteia, precum şi 
pentru combaterea infracţiunilor. 
Autor: Comisia 

Corelare cu prevederile 
alin. (1) 
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3. Art.35. 
……………………. 

(4) În urma evaluării prevăzute la alin.(3), 
operatorul sau, după caz, persoana 
împuternicită de către operator, au obligaţia 
punerii în aplicare a măsurilor menite:  

……………………. 

e) să asigure faptul că persoanele autorizate 
să utilizeze un sistem de prelucrare 
automată au acces numai la datele cu 
caracter personal pentru care au autorizare, 
denumit în continuare controlul accesului la 
date; 
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……………………. e) să asigure faptul că persoanele autorizate au 
acces numai la datele cu caracter personal pentru 
care au autorizare, denumit în continuare controlul 
accesului la date; 

Autor: deputat Andi Grosaru  

4. Art.39. 

……………………. 

(4) În situaţia primirii unei notificări potrivit 
prevederilor art.36, autoritatea de 
supraveghere, luând în considerare 
probabilitatea ca încălcarea securităţii 
datelor cu caracter personal să genereze un 
risc ridicat, poate dispune operatorului să 
informeze persoana vizată sau, după caz, să 
constate că oricare dintre situaţiile prevăzute 

 

 

(4) În situaţia primirii unei notificări potrivit 
prevederilor art.36, autoritatea de supraveghere, 
luând în considerare probabilitatea ca încălcarea 
securităţii datelor cu caracter personal să genereze 
un risc ridicat, poate dispune operatorului să 
informeze persoana vizată sau, după caz, să 
constate că oricare dintre situaţiile prevăzute la 

Corectarea unei erori 
gramaticale. 
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la alin.(3) este incidenţă. 

……………………. 

alin.(3) este incidentă. 

Autor: deputat Andi Grosaru 
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