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SINTEZA
activităţii Comisiei din 23 aprilie 2018
La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor au
fost prezenți 10 deputați: Drulă Cătălin, Dobrică Ionela Viorela, Popescu Pavel, Apjok
Norbert, Pop Andrei, Pop Rareș-Tudor, Zamfira Constantin-Cătălin. Au fost absenţi:
Cîtea Vasile, Popescu Mariana-Venera, Anton Anton, Calotă Florică-Ică, Pambuccian
Varujan, Sămărtinean Cornel-Mircea, Simonis Alfred-Robert, Socotar Gheorghe-Dinu,
Varga Glad-Aurel.
Domnul deputat Cîtea Vasile a fost înlocuit de către dl. deputat Popa Ștefan
Ovidiu, domnul deputat Socotar Gheorghe-Dinu a fost înlocuit de către dl.deputat
Mărgărit Marius, iar domnnul deputat Simonis Alfred-Robert a fost înlocuit de către
dl.deputat Dobre Mircea Titus.
Pe ordinea de zi s-a aflat:
1. Plx.167/2018 - propunerea legislativă privind măsuri de punere în aplicare a
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 libera circulație a acestora date și
de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul general privind protecția
datelor);
Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că această propunere legislativă a fost
amânată săptămâna trecută, deoarece niciun reprezentant al Guvernului sau al Autorității
Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și nici inițiatorii
propunerii legislative nu au fost prezenți la dezbateri. În continuare domnul președinte a
menționat că astăzi la orele 16,00 va avea loc ședința Comisiei juridice, de disciplină şi
imunităţi, Comisie sesizată în fond, iar avizul Comisiei pentru tehnologia informației și
comunicațiilor ar fi bine să fie adoptat înainte de această ședință. De asemenea domnul
președinte a menționat că în ședința din data de 16 aprilie 2018 Biroul Permanent al
Camerei Deputaților a aprobat solicitarea Comisiei pentru tehnologia informației și

comunicațiilor de a fi sesizată spre avizare cu această propunere legislativă. Inițiatorii
acestei propuneri legislative sunt doamna senator PSD Carmen Daniela Dan și domnul
senator PSD Șerban Nicolae.
În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul reprezentanților
Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
(ANSPDCP) pentru a-și prezenta punctul de vedere cu privire la această propunere
legislativă.
Reprezentanții ANSPDCP au precizat că susțin adoptarea acestei inițiative
legislative și au menționat că propunerea legislativă conține intervenții naționale în
conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 prevederi care stabilesc
obligativitatea statelor membre sau dau posibilitatea acestora de a adopta anumite
reglementări naționale destinate aplicării acestuia în concordanță cu specificul regimului
juridic național. În articolul 1 al propunerii legislative este prevăzut obiectul legii,
respectiv ” Prezenta lege stabileşte măsurile necesare punerii în aplicare la nivel naţional,
în principal, a prevederilor art. 9 alin. (4), art. 37-39, 42-43, 83 alin. (7), 85, 87-89 din
Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie
2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/EC,
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 119 din 4 mai 2016, denumit
în continuare Regulamentul general privind protecţia datelor.”
Domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul reprezentanților Ministerului
Afacerilor Externe (MAE) .
Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe (MAE) au precizat că susțin pe
fond inițiativa legislativă cu condiția însușirii observațiilor și propunerilor formulate de
MAE.
În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul reprezentanților
Asociației de Plăți Electronice din România (APERO).
Reprezentanții Asociației de Plăți Electronice din România (APERO) au precizat
că sunt îngrijorați cu privire la prevederile articolului 3 alineatul (1) din această inițiativă
legislativă respectiv ” Prelucrarea datelor genetice, biometrice sau a datelor privind
sănătatea, în scopul realizării unui proces decizional automatizat sau pentru crearea de
profiluri este interzisă, cu excepţia prelucrărilor efectuate de către sau sub controlul
autorităţilor publice, în limitele puterilor ce le sunt conferite prin lege şi în condiţiile
stabilite de legile speciale care reglementează aceste materii, care să prevadă şi garanţii
adecvate pentru persoana vizată. Interdicţia nu poate fi ridicată prin consimţământul
persoanei vizate”, deoarece toate platformele digitale prelucrează date biometrice. Nu va
mai putea fi utilizată amprenta ca modalitate de autentificare pe niciun fel de dispozitiv
care permite acest lucru, nici dacă persoana și-a dat consimțământul. Datele biometrice
sunt foarte importante pentru identificarea persoanei. Reprezentanții Asociației de Plăți

Electronice din România (APERO) au menționat că sunt de acord cu auditarea
platformelor digitate dar sunt total împotriva interzicerii prelucrării datelor biometrice.
Domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul domnului Radu Mihaiu din
partea Reality Check pentru a-și prezenta opinia cu privire la această propunere
legislativă.
Domnul Radu Mihaiu a precizat că propunerea legislativă conține cerințe
suplimentare fată de Regulamentul (UE) 2016/679 și introduce discriminări între
autoritățile publice și entitățile private în ceea ce privește nivelul sancțiunilor. De
asemenea domnul Radu Mihaiu a menționat că trebuie reformulat art.3 iar la art.4 sunt
prevăzute condiții suplimentare pentru prelucrarea unui număr de identificare național de
exemplu CNP-ul. Astfel, se prevede, printre altele, numirea unui responsabil de protecţia
datelor, precum şi aderarea la un cod de conduită aprobat de către autoritatea de
supraveghere (ANSPDCP) și a întrebat câte coduri de conduită va putea aproba
ANSPDCP până la 25 mai 2018.
În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul doamnei Bunda
Ioana din partea Asociația IAB România pentru a-și prezenta opinia cu privire la această
propunere legislativă.
Doamna Bunda Ioana a precizat că în calitate de reprezentant al industriei de
publicitate online este împotriva prevederilor art.3 din propunerea legislativă, respectiv
interzicerea prelucrării datelor genetice, biometrice sau a datelor privind sănătatea, în
scopul realizării unui proces decizional automatizat sau pentru crearea de profiluri,
deoarece în publicitate se creează profiluri pentru reclame cum ar fi reclamele la
medicamente etc.
Domnul deputat Pavel Popescu a precizat că această propunere legislativă a fost
introdusă în dezbatere parlamentară ”pe repede înainte” cu termene foarte strânse fără o
dezbatere serioasă pe marginea ei. Această inițiativă legislativă are o serie de probleme
care trebuie discutate, cum ar fi discriminarea în ceea ce privește cuantumul amenzilor
care vor fi aplicate autorităților publice și cuantumul amenzilor care vor fi aplicate
entităților private, precum și posibilitatea de a aplica autorităților publice doar mustrare.
Regulamentul (UE) 2016/679 prevede că amenzile administrative sunt de până la 20 000
000 EUR sau, de până la 4 % din cifra de afaceri mondială totală anuală corespunzătoare
exercițiului financiar anterior, luându-se în calcul cea mai mare valoare.
În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul domnului
Alexandru Timiș reprezentantul Asociației Patronală a Industriei de Software și Servicii
(ANIS) pentru a-și prezenta opinia cu privire la această propunere legislativă.
Domnul Alexandru Timiș a precizat că interzicerea prelucrării datelor biometrice
va limita piața și a propus implicarea Centrului Național de Răspuns la Incidente de
Securitate Cibernetică - CERT-RO care să elaboreze niște standarde minime cu privire la
protecția datelor. De asemenea domnul Alexandru Timiș a precizat că susține
uniformizarea cuantumului amenzilor aplicate autorităților publice și entităților private.

În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul reprezentanților
Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
(ANSPDCP) pentru a-și prezenta punctul de vedere cu privire la opiniile formulate de
invitați.
Reprezentanții ANSPDCP au precizat că art.9 alin.(4) din Regulamentul (UE)
2016/679 prevede că ”statele membre pot menține sau introduce condiții suplimentare,
inclusiv restricții, în ceea ce privește prelucrarea de date genetice, date biometrice sau
date privind sănătatea”. Inițiatorii propunerii legislative au propus ca prelucrarea datelor
genetice, biometrice sau a datelor privind sănătatea, să fie interzisă numai în scopul
realizării unui proces decizional automatizat sau pentru crearea de profiluri cu excepţia
prelucrărilor efectuate de către sau sub controlul autorităţilor publice, în limitele puterilor
ce le sunt conferite prin lege şi în condiţiile stabilite de legile speciale care reglementează
aceste materii, care să prevadă şi garanţii adecvate pentru persoana vizată. Clinicile
medicale private funcționează sub controlul Ministerului Sănătății și nu sunt afectate de
prevederile legii. Autentificarea cu amprenta a dispozitivelor nu intră sub incidența
acestei prevederi. Cu privire la aplicarea de sancțiuni discriminatorii între autoritățile
publice și entitățile private, reprezentanții ANSPDCP au precizat că amenzile nu au fost
stabilite de ANSPDCP și că este la latitudinea legiuitorului să stabilească cuantumul
amenzilor.
În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a propus un amendament prin care
să se elimine articolul 3 din propunerea legislativă. Cu 3 voturi pentru (Cătălin Drulă,
Pavel Popescu și Rareș- Tudor Pop), 6 voturi împotrivă (Dobrică Ionela Viorela, Zamfira
Constantin Cătălin, Pop Andrei, Dobre Mircea Titus, Popa Ștefan Ovidiu, Mărgărit
Mitică Marius) și 1 abținere (Apjok Norbert) propunerea a fost respinsă.
În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot avizarea propunerii
legislative. Cu 6 voturi pentru (Dobrică Ionela Viorela, Zamfira Constantin Cătălin, Pop
Andrei, Dobre Mircea Titus, Popa Ștefan Ovidiu, Mărgărit Mitică Marius), 3 voturi
împotrivă (Cătălin Drulă, Pavel Popescu și Rareș- Tudor Pop) și 1 abținere (Apjok
Norbert) membrii Comisiei au adoptat un aviz favorabil asupra aceste propuneri
legislative.

PREŞEDINTE,
Cătălin Drulă

