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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 
 

Plx nr.523/2016 
 

AVIZ 
asupra propunerii legislative pentru modificarea art.5 din Legea nr.677/2001 

pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date 

 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 
republicat, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor, spre avizare propunerea legislativă pentru modificarea art.5 din 
Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (PLx 
nr.523/2016). 
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.5 alin. (2) 
din Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările și completările 
ulterioare, cu o nouă literă , lit. h), în sensul reglementării unui nou caz în care nu este 
cerut consimțământul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, 
respectiv când prelucrarea privește date cu caracter personal ale persoanelor fizice 
deținătoare de domenii web. 
 Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor 
cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date transpune prevederile Directivei 
95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 
libera circulație a acestor date. 
 Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu observaţii şi 
propuneri, conform avizului nr. 465/11.05.2016. 

Senatul a respins inițiativa legislativă, în ședința din 1 noiembrie 2016. 
Prin conținutul său normativ, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor 

ordinare, iar în aplicarea dispozițiilor art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera 
Deputaților este Cameră decizională.  

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au dezbătut propunerea 
legislativă şi au hotărât, cu majoritate de voturi a membrilor prezenţi, avizarea 
negativă a acesteia având în vedere că propunerea legislativă contravine principiilor 
referitoare la legitimarea operațiunilor de prelucrare prevăzute în Directiva 95/46/CE și 
contravine jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene. 
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