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  Către, 

     BIROUL PERMANENT AL 
     CAMEREI DEPUTATILOR 
 
 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de 
Lege privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către 
structurile/unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor în activităţile de 
prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi 
asigurare a ordinii publice, trimis Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor şi Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională pentru dezbatere în fond, cu adresa nr. PL-x 226 din 27 aprilie 
2009. 
 
 
 

PREŞEDINTE,            PREŞEDINTE, 
 

          Relu Fenechiu    Costică CANACHEU 
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RAPORT COMUN   
                  proiectului de Lege privind reglementarea prelucrării datelor 

cu caracter personal de către structurile/unităţile Ministerului 
Administraţiei şi Internelor în activităţile de prevenire, cercetare şi 

combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi asigurare 
 a ordinii publice 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor şi Comisia pentru 
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au fost sesizate, în 
procedură de urgenţă, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege 
privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către 
structurile/unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor în activităţile 
de prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum şi de 
menţinere şi asigurare a ordinii publice, transmis cu adresa nr. PL-x 236 
din 27 aprilie 2009, înregistrat sub nr.36/46 din 27.04.2009 şi respectiv 
nr.32/226 din 27 aprilie 2009. 

 Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, 
republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct. 1, din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat 
proiectul de lege în şedinţa din 21 aprilie 2009. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, 
conform avizului nr. 129 din 04.03.2009. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a avizat favorabil proiectul de lege, conform 
avizului nr. 25/383 din 7 mai 2009. 
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Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, a avizat 
favorabil proiectul de lege, cu avizul nr. 31/470 din 6.05. 2009. 

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de 
reglementare preluarea în dreptul intern a principiilor cuprinse în 
Recomandarea nr. R (87) 15 a Comitetului de Miniştri al Consiliului 
Europei prin menţionarea expresă a regulilor de prelucrare a datelor cu 
caracter personal de către structurile/unităţile Ministerului Administraţiei 
şi Internelor.  
  În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, 
membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  au 
examinat proiectul de lege susmenţionat, în şedinţa din 14 mai 2009. 
Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au 
examinat proiectul de lege susmenţionat, în şedinţa din 12 mai 2009. 

La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitaţi, din 
partea Ministerului Administraţiei şi Internelor, domnul Ovidiu Simina – 
consilier al secretarului de stat, domnul comisar Cătălin Ciurescu, 
responsabil cu protecţia datelor în Ministerul Administraţiei şi Internelor şi  
domnul Cătălin Pătru, director cabinet. 

Din numărul total de 14 membri ai Comisiei pentru 
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au fost prezenţi la dezbateri 12 
deputaţi, iar din numărul total de 24 deputaţi ai  Comisiei pentru 
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au participat la dezbateri 21 
deputaţi. 

În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, 
cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, 
spre adoptare, proiectul de Lege privind reglementarea prelucrării 
datelor cu caracter personal de către structurile/unităţile 
Ministerului Administraţiei şi Internelor în activităţile de 
prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum şi de 
menţinere şi asigurare a ordinii publice. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face 
parte din categoria legilor ordinare.  

 
PREŞEDINTE,                              PREŞEDINTE, 
Relu Fenechiu                            Costică Canacheu 
 
 
 

 Expert, 
Mihaela Astafei                                                                             Consilier ,  
                                        dr. George CUCU 
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