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BIROULUI PERMANENT 
AL 

CAMEREI EPUTAȚILOR 
 
 
 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra Proiectului de Lege pentru 

ratificarea Protocolului adoptat la Strasbourg, la 10 octombrie 2018, semnat de 

România la 26 iunie 2020, de amendare a Convenţiei pentru protejarea persoanelor 

faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la 

Strasbourg, la 28 ianuarie 1981, trimis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și 

Comisiei pentru tehnologia informație și comunicațiilor, cu adresa nr.PL-x 175 din 5 mai 

2021. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege se încadrează în 

categoria legilor ordinare. 

 
 

PREȘEDINTE, 

Mihai- Alexandu BADEA 

PREȘEDINTE, 

Ioan-Sabin SĂRMAȘ 

 
 
 
 
 

florica.manole
Conf cu originalul
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RAPORT COMUN 

asupra 
Proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului adoptat la Strasbourg, la 10 
octombrie 2018, semnat de România la 26 iunie 2020, de amendare a Convenţiei 

pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu 
caracter personal, adoptată la Strasbourg, la 28 ianuarie 1981 

 
 În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi și Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor  au fost sesizate, 
pentru dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului adoptat 
la Strasbourg, la 10 octombrie 2018, semnat de România la 26 iunie 2020, de 
amendare a Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată 
a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg, la 28 ianuarie 1981, trimis cu 
adresa nr.PL-x 175 din 5 mai 2021. 

Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată, în conformitate cu prevederile 
art.75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată şi ale art.91, alin.(8), pct.1 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Protocolului adoptat la 
Strasbourg, la 10 octombrie 2018, semnat de România la 26 iunie 2020, de amendare a 
Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu 
caracter personal, adoptată la Strasbourg, la 28 ianuarie 1981 semnată de România la 
18 martie 1997, adoptat la Strasbourg la 18 mai 2018, semnat de România la 26 iunie 
2020.  

Protocolul reprezintă o înțelegere internațională care, prin obiectul de reglementare 
intră sub incidența Legii nr.590/2003 privind tratatele, urmând a fi supus spre ratificare 
Parlamentului.  

Președintele României a aprobat Decretul cu nr.556 din 29 aprilie 2021, privind 
supunerea spre ratificare Parlamentului, a Protocolului adoptat la Strasbourg, la 10 
octombrie 2018, semnat de România la 26 iunie 2020, de amendare a Convenţiei pentru 
protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, 
adoptată la Strasbourg, la 28 ianuarie 1981. 
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Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu observaţii şi 
propuneri, conform adresei cu nr.188 din 7 aprilie 2021. 

Comisia pentru drepturile omului a avizat favorabil proiectul de lege, în şedinţa 
din 18 mai 2021, cu majoritate de voturi, conform adresei cu nr.6/445 din 18 mai 2021. 

Comisia pentru politică externă a avizat favorabil inițiativa legislativă, în 
şedinţa din 12 mai 2021, cu unanimitate de voturi, conform adresei cu nr.16/50 din 12 
mai 2021. 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  a avizat 
favorabil proiectul de lege, în şedinţa din 18 mai 2021, cu unanimitate de voturi, 
conform adresei cu nr.4c-15/179 din 18 mai 2021. 

În conformitate cu prevederile art.61, art.63 și art.129 alin.(1) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și comp letările ulterioare, cele două 
comisii au dezbătut proiectul de lege în ședințe separate. 

Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat inițiativa 
legislativă în şedinţa desfășurată în sistem mixt din ziua de 20 mai 2021.  

La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi deputaţii au fost prezenţi 
conform listei de prezenţă. 

Membrii Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor  au dezbătut 
proiectul de lege în ședința desfășurată în sistem mixt din ziua de 27 mai 2021.  

La ședință au fost prezenți 11 deputați din totalul de 15 membri ai comisiei. 
 În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere și adoptare, un raport 
comun de adoptare a Proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului adoptat la 
Strasbourg, la 10 octombrie 2018, semnat de România la 26 iunie 2020, de amendare a 
Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu 
caracter personal, adoptată la Strasbourg, la 28 ianuarie 1981, în forma inițiatorului. 
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 
 
 

PREŞEDINTE, 
Mihai-Alexandru BADEA 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Ioan-Sabin SĂRMAȘ 

SECRETAR, 
László-Zsolt LADÁNYI 

SECRETAR, 
Radu – Dinel MIRUȚĂ 

 
 
 
 

Consilier parlamentar, 
                               Rodica Penescu 

 Consilier parlamentar, 
                               Mihaela Astafei 

 


