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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

            Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
 
 

PROCES VERBAL 

al şedinţei Comisiei din 17 aprilie 2018  

 

La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor au fost 
prezenți 10 deputați. 
 Lucrările ședinței au fost conduse de către domnul deputat Cătălin Drulă,  
președintele Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
 

Pe ordinea de zi s-au 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); 

2. Diverse. 
  

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 propunerea legislativă care-i are ca 
inițiatori pe doamna senator PSD Carmen Daniela Dan și domnul senator PSD Șerban 
Nicolae a fost introdusă în dezbatere parlamentară ”pe repede înainte” nerespectându-se 
termenele stabilite pentru primirea punctelor de vedere și a avizelor. Cu această inițiativă 
legislativă au fost sesizate Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi pentru întocmirea 
raportului și Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale 
pentru avizare. 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, având în vedere că aceasta conține 
prevederi referitoare la utilizarea sistemelor de monitorizare prin mijloace de comunicații 
electronice și/sau prin mijloace de supraveghere video la locul de muncă, iar Regulamentul 
general pentru protecția datelor prevede că obligația de informare, obținerea 
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consimțământului sau exercitarea drepturilor se pot face și prin mijloace electronice, iar 
dreptul la viață privată și datele cu caracter personal sunt mai vulnerabile în mediul online. 
Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare crearea cadrului normativ necesar aplicării 
adecvate 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 acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/EC 
(Regulamentul general privind protecția datelor), în condiţiile în care Legea nr.677/2001 
pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 
circulaţie a acestor date îşi va înceta aplicabilitatea începând cu data de 25 mai 2018. Camera 
Deputaților este prima Cameră sesizată, Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa 
legislativă cu observații și propuneri. Guvernul nu a transmis un punct de vedere cu privire la 
această propunere legislativă. Au fost invitați să participe la dezbateri reprezentanți ai 
Guvernului, ai Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal și inițiatorii propunerii legislative.  

 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a menționat că având în vedere faptul 
că niciun reprezentant al Guvernului sau al Autorității Naționale de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și nici inițiatorii propunerii legislative nu sunt 
prezenți la dezbateri propune amânarea pentru o săptămână a dezbaterilor pe marginea acestei 
inițiative legislative. Cu unanimitate de voturi (10 voturi pentru) propunerea domnului 
președinte Cătălin Drulă a fost adoptată. 
 

2. Diverse. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a propus invitarea domnului Petru Bogdan Cojocaru 
Ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale la ședința Comisiei din 25 aprilie 2018, 
orele 13,00 pentru dicuții cu privire la transpunerea directivei NIS, proiectul RO-NET, 
domeniile .ro, etc., și a rugat membrii Comisiei să transmită temele care doresc să fie 
discutate în ședință, până joi 19 aprilie 2018, temele urmând a fi transmise domnului 
ministru. 
 În continuare domnul președinte a precizat că Direcția generală afaceri externe a 
Camerei Deputaților a transmis Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor o 
adresă prin care se solicită participarea unui membru al Comisiei la seminarul 
interparlamentar ”Oprirea sentimentului de ură pe internet: rolul legiuitorilor în epoca 
superputerilor internetului” care va avea loc la Bratislava, Republica Slovacă în data de 10 
mai 2018. Membrii Comisei au desemnat-o pe doamna deputat Mariana Venera Popescu 
pentru a participa la acest eveniment. 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
 
                              Cătălin Drulă 


	Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
	PROCES VERBAL

