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RAPORT  
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2007 pentru abrogarea 

 Legii nr.476/2003 privind aprobarea taxei de notificare a prelucrărilor de date cu caracter personal, care cad sub incidenţa 
Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

 libera circulaţie a acestor date 
 
 
 
1. În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru Tehnologia 

Informaţiei şi Comunicaţiilor a fost sesizată în fond, în vederea dezbaterii în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2007 pentru abrogarea Legii nr.476/2003 privind aprobarea taxei de 
notificare a prelucrărilor de date cu caracter personal, care cad sub incidenţa Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, PL.X. 459/11.06.2007. 

La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele favorabile din partea Consiliului Legislativ nr.564/03.05.2007, Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi nr.459/02.07.2007, Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională nr.32/459/2007 
din 27.06.2007, şi Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale nr.25/434/05.09.2007. 
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Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.36/2007 urmăreşte armonizarea legislaţiei naţionale cu cea a Uniunii Europene, în ceea 
ce priveşte transpunerea prevederilor Directivei 95/46/EC prin care nu se instituie obligaţia de plată a unei taxe de notificare. Începând 
cu 1 ianuarie 2007 prevederile Legii nr.476/2003 erau în contradicţie cu legislaţia comunitară, constituind un impediment în libera 
circulaţie a datelor cu caracter personal între statele membre ale Uniunii Europene. 

În şedinţa din data de 05.09.2007 Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a aprobat cu unanimitate de voturi a 
membrilor prezenţi proiectul de lege. 

 
2. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
3. La dezbaterea proiectului de lege au participat, în conformitate cu prevederile art.54 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat: din partea Guvernului: dl. secretar de stat Constantin Teodorescu şi dna. consilier Cristina Pruteanu (Ministerul 
Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei). 
 

4. La lucrările Comisiei din 05 septembrie 2007 au fost prezenţi 13 deputaţi din totalul de 17 membri ai Comisiei. Raportul 
Comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi. 

 
 5. Senatul a adoptat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2007 pentru abrogarea 

Legii nr.476/2003 privind aprobarea taxei de notificare a prelucrărilor de date cu caracter personal, care cad sub incidenţa Legii nr. 
677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date în şedinţa 
din 6 iunie 2007. 

 
 6. Potrivit art.75 din Constituţia României, republicată, şi a art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 
 
 În urma dezbaterii, Comisia propune admiterea cu modificări a proiectului de lege. 

 
PREŞEDINTE,      

 

dr. Varujan Pambuccian      
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I. Amendamente admise 
 
În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 
 
Nr 
crt 

Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
0.     1. 2. 3. 4.
1.  Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.36/2007 pentru 

abrogarea 
 Legii nr.476/2003 privind 

aprobarea taxei de notificare a 
prelucrărilor de date cu caracter 
personal, care cad sub incidenţa 

Legii nr. 677/2001 pentru 
protecţia persoanelor cu privire 

la prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi 

 libera circulaţie a acestor date 

nemodificat  

2.  ARTICOL UNIC. – Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.36 din 9 mai 2007 
pentru abrogarea Legii
nr.476/2003 privind aprobarea 
taxei de notificare a prelucrărilor 
de date cu caracter personal, care 
cad sub incidenţa Legii nr. 

 

 

ARTICOL UNIC. – Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.36 din 9 mai 2007 pentru 
abrogarea Legii nr.476/2003 
privind aprobarea taxei de 
notificare a prelucrărilor de date cu 
caracter personal, care cad sub 
incidenţa Legii nr. 677/2001 pentru 
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677/2001 pentru protecţia 
persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a 
acestor date, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 335 din 17 mai 2007. 

protecţia persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a 
acestor date, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 
335 din 17 mai 2007, cu 
următoarele modificări şi 
completări: 

 
 
 
Pentru respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă 

3. ORDONANŢĂ DE 

 
- 

 DE URGENŢĂ 
 

Pentru corelare cu 
URGENŢĂ pentru abrogarea 
Legii nr. 476/2003 privind 
aprobarea taxei de notificare 
a prelucrărilor de date cu 
caracter personal, care cad 
sub incidenţa Legii nr. 
677/2001 pentru protecţia 
persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera 
circulaţie a acestor date 

1. Titlul ordonanţei va avea 
următorul cuprins: 
 

ORDONANŢĂ„
pentru abrogarea Legii nr.
476/2003 privind aprobarea taxei 
de notificare a prelucrărilor de 
date cu caracter personal, care 
cad sub incidenţa Legii nr. 
677/2001 pentru protecţia 
persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a 
acestor date şi a alineatului (7) al 
articolului 22 din Legea nr. 
677/2001 pentru protecţia 
persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a 
acestor date” 
(Comisia) 

introducerea alin. 
(2) al articolului 
unic al OUG 

4. Articol unic – Legea 
nr.476/2003 privind aprobarea - 2. La articolul unic se introduce 

un nou alineat, alin. (2), cu 
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taxei de notificare a 
prelucrărilor de date cu caracter 
personal, care cad sub incidenţa 
Legii nr. 677/2001 pentru 
protecţia persoanelor cu privire 
la prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi libera 
circulaţie a acestor date, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 814 din 
18 noiembrie 2003, se abrogă. 

următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„(2) Alineatul (7) al articolului 22 
din Legea nr. 677/2001 pentru 
protecţia persoanelor cu privire 
la prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi libera 
circulaţie a acestor date, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 790 din 
12 decembrie 2001, cu
modificările şi completările 
ulterioare, se abrogă.” 

 

 

Pentru eliminarea 
tuturor 
prevederilor din 
dreptul intern 
referitoare la taxe 
de notificare cu 
privire la 
prelucrarea datelor 
cu caracter
personal. 

(Comisia) 
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