CONFORM CU ORIGINALUL

Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru tehnologia informaţiei
şi comunicaţiilor

Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi

Către,
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2012 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu
caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor
electronice trimis, spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu adresa nr.
PLx nr.319 din 10 septembrie 2012 şi înregistrat la Comisia pentru tehnologia
informaţiei şi comunicaţiilor cu nr. 36/65/10.09.2012, iar la Comisia juridică, de
disciplină şi imunităţi cu nr.31/677/10.09.2012.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria
legilor ordinară.
VICEPREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

CONSTANTIN CHIRILĂ

DANIEL BUDA

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru tehnologia informaţiei
şi comunicaţiilor

Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi

PLx nr.319/2012

RAPORT COMUN
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2012 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia
vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate spre dezbatere în
fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.13/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter
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personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, trimis cu adresa nr. PLx nr.319 din 10
septembrie 2012.
Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Senatul în calitate de Primă cameră sesizată a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 04.09.2012, ca urmare a
depăşirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României republicată.
Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă, cu unele observaţii şi propuneri,
conform avizului nr.244 din 26 martie 2012.
Comisia pentru industrii şi servicii a avizat favorabil proiectul, conform avizului nr.23/193/25.09.2012.
Comisia drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a avizat favorabil proiectul de lege
prin avizul nr.25/349/20.09.2012.
Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a trimis, în data
10.09.2012 punctul său de vedere cu privire la acest proiect de lege, prin care precizează că ANSPDCP a avizat negativ
ordonanţa de urgenţă.
Prezenta ordonanţă de urgenţă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.506/2004
privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu
modificările şi completările ulterioare, pentru armonizarea legislaţiei naţionale cu cea europeană prin transpunerea
prevederilor Directivei 2009/136/CE.
Noile prevederi conţin modificări aduse în principal regimului legal cu privire la securitatea prelucrării datelor cu
caracter personal, confidenţialitatea comunicărilor şi comunicările nesolicitate.
În domeniul protecţiei vieţii private şi securităţii prelucrării datelor cu caracter personal, se urmăreşte, printre
altele, informarea consumatorilor în cazul în care datele lor cu caracter personal au fost compromise sau riscă să fie
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compromise ca urnare a încălcării securităţii reţelei, precum şi creşterea responsabilităţii operatorilor şi a autorităţilor
de reglementare în privinţa securităţii şi integrităţii tuturor reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice.
În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor și Comisia juridică, de disciplină și imunități au dezbătut proiectul de lege în
şedinţa comună din data de 1 octombrie 2012.
La lucrările comisiilor au participat, în calitate de invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, din partea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale,
domnul Teodor Negruț – Secretar de stat.
În urma dezbaterilor membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi a membrilor prezenţi, să
se supună dezbaterii plenului Camerei Deputaţilor, raportul comun asupra proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.13/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul
comunicaţiilor electronice în forma adoptată de Senat. Amendamentele respinse sunt redactate în Anexă
care face parte integrantă din prezentul raport.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, legea face parte din categoria legilor ordinare.
VICEPREŞEDINTE,
CONSTANTIN CHIRILĂ

PREŞEDINTE,
DANIEL BUDA
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Anexă
Amendamente respinse
Nr.
crt

1

Text proiect

Text propus
(autorul amendamentului)

(4) Contravenţia prevăzută la alin. (1)
lit. k) se constată de personalul de
control împuternicit în acest scop al
Autorităţii
Naţionale
pentru
Administrare şi Reglementare în
Comunicaţii, iar sancţiunea se aplică,
prin rezoluţie scrisă, de către
preşedintele acestei instituţii.

(4) Contravenţiile prevăzute la alin.(1) lit. k), l)
şi o) se constată de personalul de control
împuternicit în acest scop al
Autorităţii
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare
în Comunicaţii, iar sancţiunea se aplică, prin
rezoluţie scrisă, de către preşedintele acestei
instituţii.
Autor: deputat Florin Iordache

(5)
Constatarea
contravenţiilor
prevăzute la alin. (1) lit. a)- j) şi l)-q) şi
aplicarea sancţiunilor se fac de
personalul împuternicit în acest scop al
ANSPDCP.

1.Argumente
pentru
susţinerea amendamentelor
2.Argumente
pentru
respingerea
amendamentului

Cameră Decizională

Camera Deputaţilor

Prin vot amendamentul a
fost respins.

(5) Constatarea contravenţiilor prevăzute la Prin vot amendamentul a
alin. (1) lit. a)- j) şi m) n), p)-q) şi aplicarea fost respins.
sancţiunilor se fac de personalul împuternicit
în acest scop al ANSPDCP.
Autor: deputat Florin Iordache
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