
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

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 
 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 

 

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 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: 
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1. Titlul ordonanţei de urgenţă va avea următorul cuprins: 

„Ordonanţă de 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 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”. 

 

 

 

2. La articolul unic se introduce un nou alineat, alin. (2), cu 

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.” 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 

şedinţa din 25 septembrie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76  

alin. (2) din Constituţia României, republicată. 

 
 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

Bogdan  Olteanu 


