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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

              Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 

PROCES VERBAL 

al ședinței Comisiei din 27 mai 2021 

Lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din data de 
27 mai 2021 s-au desfășurat în format hibrid, cu prezență fizică și online și au fost prezenți 11 
deputați. 

La lucrările ședinței au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului 
Afacerilor Externe doamna Fabiola Stoi - director, din partea Autorității Naţionale de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal doamna Oana Luisa Dumitru - 
director, iar din partea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației doamna 
Cătălina Șuta - Șef serviciu. 
 Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ioan Sabin Sărmaș președinte al 
Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
  

Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 

1. PLx 175/2021- Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului adoptat la 
Strasbourg, la 10 octombrie 2018, semnat de România la 26 iunie 2020, de 
amendare a Convenției pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea 
automată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg, la 28 ianuarie 
1981; 

2. PLx nr.160/2021 - Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

3. COM (2021) 142 - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: 
Strategia UE privind drepturile copilului. 

 
1. PLx 175/2021- Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului adoptat la 

Strasbourg, la 10 octombrie 2018, semnat de România la 26 iunie 2020, de 
amendare a Convenției pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea 
automată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg, la 28 ianuarie 
1981 
 

 Domnul președinte Ioan Sabin Sărmaș a precizat că, în conformitate cu prevederile 
art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Biroul permanent a trimis, Comisiei 
pentru tehnologia informației şi comunicaţiilor și Comisiei juridice, de disciplină și imunități, 
spre dezbatere în fond, proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului adoptat la 
Strasbourg, la 10 octombrie 2018, semnat de România la 26 iunie 2020, de amendare a 
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Convenției pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automată a datelor cu caracter 
personal, adoptată la Strasbourg, la 28 ianuarie 1981. Consiliul Legislativ a avizat favorabil 
proiectul de lege, cu observații și propuneri, iar Camera Deputaților este prima Cameră 
sesizată. 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 
Convenției pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automată a datelor cu caracter 
personal, adoptată la Strasbourg, la 28 ianuarie 1981. Prin conținutul său normativ, proiectul 
de lege face parte din categoria legilor ordinare. Comisia juridică, de disciplină și imunități a 
transmis un raport preliminar de adoptate a proiectului de lege în forma Guvernului. 
 Reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe doamna Fabiola Stoi a precizat că 
MAE susține adoptarea proiectului de lege și a menționat că România a semnat  la 18 martie 
1997 și a ratificat prin Legea nr. 682/2001 Convenția Consiliului Europei pentru protejarea 
persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal (“Convenția 108“), 
adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, aceasta fiind singurul acord multilateral cu caracter 
juridic obligatoriu în domeniul protecției datelor cu caracter personal. Obiectivul Protocolului de 
amendare este modernizarea Convenției 108, prin intermediul acestuia urmând a se oferi 
soluții la provocările digitalizării. Protocolul de amendare a Convenției a fost adoptat de 
Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei la 18 mai 2018 și a fost deschis pentru semnare 
începând cu 10 octombrie 2018. La 26 iunie 2018, Consiliul Uniunii Europene a adoptat 
decizia prin care a autorizat Statele Membre să semneze, în interesul Uniunii Europene, acest 
nou instrument. Protocolul a fost semnat de România la 26 iunie 2020. Prevederile 
Convenției pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea automată a datelor cu 
caracter personal (Convenția 108) modernizată sunt în concordanță cu prevederile 
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 
2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul General privind Protecția Datelor). Principalele noutăți aduse de Convenția 
108, modernizată prin Protocolul de amendare se referă la următoarele aspecte: principiul 
proporționalității, în special minimizarea datelor, principiul responsabilității (accountability), 
în  mod particular responsabilizarea operatorilor și a persoanelor împuternicite de operatori, 
asigurarea protecției datelor cu caracter personal începând cu momentul conceperii (privacy 
by design), obligația de a notifica autorității de supraveghere încălcările securității datelor cu 
caracter personal, garanții suplimentare pentru persoanele vizate, cum ar fi, dreptul de a nu 
face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, dreptul la opoziție, 
posibilitatea organizațiilor internaționale de a adera la Convenția 108 modernizată. Totodată, 
a fost extinsă lista categoriilor speciale de date cu caracter personal pentru a include datele 
genetice și datele biometrice, precum și datele care dezvăluie apartenența la sindicate sau 
originea etnică. În ceea ce privește securitatea datelor, a fost introdusă obligația de a notifica 
fără întârziere orice încălcarea securității.  
 Reprezentantul Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 
Caracter Personal doamna Oana Luisa Dumitru a precizat că susține adoptarea prezentului 
proiect de lege și a menționat că prin ratificarea Protocolului de amendare a Convenției 
pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, 
România va deveni parte la Convenția 108 modernizată, fapt ce va consolida modul în care 
aceasta va proteja dreptul la viață privată, cu toate implicațiile și obligațiile aferente.  
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 În urma votului membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au 
hotărât, cu unanimitate adoptarea proiectului de lege în forma Guvernului. 

 
2. PLx nr.160/2021 - Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ 
 
 Domnul președinte Ioan Sabin Sărmaș a precizat că, în conformitate cu prevederile 
art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Biroul permanent a trimis, Comisiei 
pentru tehnologia informației şi comunicaţiilor, spre avizare, propunerea legislativă pentru 
completarea şi modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ. Camera Deputaților este prima Cameră sesizată. Consiliul Legislativ și 
Consiliul Economic și Social au avizat favorabil propunerea legislativă, cu observații și 
propuneri. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, în sensul 
conturării caracterului public al şedinţelor consiliului local, prin recunoaşterea posibilităţii 
consilierilor locali de a efectua înregistrări ale şedinţelor consiliului local utilizând mijloace 
audio-video proprii şi de a le pune la dispoziţia publicului prin orice mijloace de comunicare. 
 Doamna deputat Monica Berescu a prezentat în calitate de inițiator propunerea 
legislativă. 
 Reprezentantul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației doamna 
Cătălina Șuta a precizat că nu există un punct de vedere al Guvernului cu privire la această 
inițiativă legislativă. Din perspectiva MDLPA există o serie de probleme cum ar fi 
înregistrarea audio-video a ședințelor consiliului local și punerea ei la dispoziția publicului   
sub sancțiunea anulării ședinței de consiliu. Conform legislației în vigoare ședințele 
consiliului local sunt publice, putând să participe oricine dorește. MDLPA nu susține 
adoptarea propunerii legislative. 
 Doamna deputat Monica Berescu a precizat că prezenta propunere legislativă nu 
conține sancțiunea de anulare a ședinței consiliului local dacă ședința nu este înregistrată, 
această prevedere este într-o altă propunere legislativă, respectiv, Plx nr.124/2021. Prezenta 
inițiativă legislativă prevede introducerea posibilității consilierilor locali de a înregistra prin 
mijloace audio-video proprii, ședința de consiliu local și de a o pune la dispoziția publicului 
larg prin orice mijloace de comunicare în masă, în vederea asigurării accesului fiecărui 
cetățean interesat la lucrările ședinței de consiliu local.  
 Având în vedere confundarea celor două inițiative legislative domnul președinte Ioan 
Sabin Sărmaș a propus amânarea cu o săptămână a avizării prezentei inițiative legislative și a 
solicitat reprezentantului MDLPA de a transmite punctul său de vedere către Guvern care la 
rândul său să întocmească punctul de vedere final care să fie transmis membrilor comisiei. 
 Cu majoritate de voturi (10 voturi pentru și 1 vot împotrivă) propunerea domnului 
președinte a fost aprobată. 
 

3. COM (2021) 142 - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: 
Strategia UE privind drepturile copilului 

 
 
 Domnul președinte Ioan Sabin Sărmaș a precizat că în conformitate cu prevederile art. 
171 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, în temeiul Tratatului privind 
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Uniunea Europeană (TUE), a Protocolului nr.1 și Protocolului nr.2, Anexe la TUE și a 
Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Comisia pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor a fost sesizată, în data de 21.04.2021, pentru examinare în fond 
și întocmirea unui proiect de opinie cu, Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Strategia UE 
privind drepturile copilului - COM (2021)142 – document nelegislativ. 
 Comisia Europeană a adoptat prima Strategie cuprinzătoare a UE privind drepturile 
copilului, precum și o propunere de recomandare a Consiliului de instituire a unei garanții 
europene pentru copii, în vederea promovării egalității de șanse pentru copiii expuși riscului 
de sărăcie sau de excluziune socială. 
 
Strategia UE cuprinde șase domenii tematice și măsurile propuse: 
 
1. Copiii ca agenți ai schimbării în viața democratică: Comisia propune un pachet de 
măsuri în acest sens – de la redactarea de texte legislative pe înțelesul copiilor la organizarea 
de consultări cu copiii în contextul Conferinței privind viitorul Europei și al punerii în 
aplicare a Pactului climatic și a Pactului verde. Statele membre ar trebui, la rândul lor, să 
creeze condiții favorabile participării copiilor la viața civică și democratică; 
2. Dreptul copiilor de a-și valorifica pe deplin potențialul, indiferent de mediul social 
din care provin: pentru a combate sărăcia și excluziunea socială în rândul copiilor, Comisia 
dorește să instituie o garanție europeană pentru copii. De asemenea, Comisia va aborda, de 
exemplu, problema sănătății mentale a copiilor și va contribui la sprijinirea introducerii unei 
alimentații sănătoase și durabile în școlile din UE. Comisia își va fixa drept obiectiv 
îmbunătățirea standardelor în materie de educație și îngrijire timpurie la nivelul UE și 
construirea unui sistem de educație incluziv și de calitate; 
3. Dreptul copiilor de a duce o viață ferită de violență: Comisia va propune acte legislative 
menite să combată violența bazată pe gen și violența domestică și va prezenta recomandări 
pentru a împiedica practicile vătămătoare împotriva femeilor și a fetelor. Statele membre sunt 
invitate să creeze sisteme integrate de protecție a copilului și să îmbunătățească funcționarea 
acestora și eficacitatea măsurilor naționale de combatere a violenței în școli, precum și să 
adopte acte legislative naționale care să interzică pedepsele corporale, indiferent de situație; 
4. Dreptul copiilor la o justiție care este în interesul lor, indiferent dacă sunt victime, 
martori, suspecți, acuzați de săvârșirea unei infracțiuni sau părți în cadrul unei proceduri 
judiciare. Comisia va contribui, de exemplu, la organizarea de cursuri judiciare specializate și 
va colabora cu Consiliul Europei pentru a pune în aplicare Orientările din 2010 privind 
justiția în interesul copilului, statele membre fiind invitate, de exemplu, să sprijine acțiunile 
de formare și să propună soluții alternative convingătoare la acțiunile judiciare, cum ar fi 
alternativele la luarea în custodie publică sau medierea în cauzele civile; 
5. Dreptul copiilor de a naviga în condiții de siguranță în mediul digital și de a profita 
de oportunitățile oferite de acesta: Comisia va prezenta o variantă actualizată a Strategiei 
europene pentru un internet mai bun pentru copii, iar prin propunerea sa de Act legislativ 
privind serviciile digitale urmărește să garanteze o experiență online sigură pentru toți 
utilizatorii. Comisia invită statele membre să transpună în mod eficace normele referitoare la 
protecția copiilor din Directiva revizuită a serviciilor mass-media audiovizuale și să sprijine 
dezvoltarea competențelor digitale de bază în rândul copiilor. Comisia îndeamnă, de 
asemenea, companiile din domeniul TIC să combată comportamentul dăunător din mediul 
online și să elimine conținutul ilegal; 
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6. Drepturile copiilor pe plan internațional: Drepturile copiilor sunt universale, iar UE își 
reafirmă angajamentul de a proteja, a promova și a veghea la respectarea acestor drepturi pe 
plan internațional și în cadrul forurilor multilaterale. În acest sens va aloca, de exemplu, 10 % 
din fondurile destinate ajutorului umanitar pentru sprijinirea educației copiilor aflați în situații 
de urgență și de criză prelungită. Până în 2022, Comisia va elabora un plan de acțiune pentru 
tineret pentru a promova participarea tinerilor și a copiilor la nivel mondial și a consolida 
capacitățile de protecție a copilului în cadrul delegațiilor UE. De asemenea, Comisia are o 
politică de toleranță zero față de exploatarea prin muncă a copiilor. 
 În urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi să aprobe 
un proiect de opinie favorabil asupra acestei comunicări. 
 
 
 
 

    PREȘEDINTE, 

  Ioan Sabin SĂRMAȘ 
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