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COMISIA JURIDICĂ, DE
DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI
Către,
BIROUL PERMANENT

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra Propunerii legislative privind măsuri de
punere în aplicare a Regulamentului (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 (Regulamentul general privind protecţia datelor),
trimisă Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu adresa nr. Pl-x 167 din 10 aprilie 2018,
înregistrată cu nr.4c-11/306/11.04.2018.
În raport cu obiectul si conţnutul său, iniţativa legislativă face parte din categoria
legilor organice.

PREŞEDINTE,
Eugen NICOLICEA

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

COMISIA JURIDICĂ, DE
DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI
Nr. 4c-11/306/11.04.2018

Bucureşti, 9 mai 2018
Pl-x 167/2018

RAPORT
asupra Propunerii legislative privind măsuri de punere în aplicare a
Regulamentului (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 (Regulamentul general privind protecţia datelor)
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu Propunerea legislativă privind măsuri de
punere în aplicare a Regulamentului (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 (Regulamentul general privind protecţia datelor), trimisă cu adresa nr.
Plx. 167 din 10 aprilie 2018, înregistrată la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi cu nr.
4c-11/306 din 11 aprilie 2018.
Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată, conform dispoziţiilor art.75
alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. (8) pct.2 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.
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Consiliul Legislativ, prin adresa înregistrată cu nr.318 din 12 aprilie 2018, a avizat
favorabil iniţiativa legislativă, cu observaţi

i propuneri.

Guvernul României nu a transmis un punct de vedere până la data de 9 mai 2018.
Consiliul Economic şi Social, prin adresa înregistrată cu nr. 1651 din 17 aprilie 2018,
a avizat favorabil iniţativa legislativă, cu propuneri de modificare

i cu observaţi.

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, prin adresa înregistrată cu
nr.59 din 24 aprilie 2018, a avizat favorabil propunerea legislativă.
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale,
prin adresa înregistrată cu nr.184 din 25 aprilie 2018, a avizat favorabil iniţativa legislativă.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare asigurarea cadrului naţional de
aplicare a anumitor prevederi ale Regulamentului (UE)2016/679 al Parlamentului European
i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţa persoanelor fizice în ceea ce prive te
prelucrarea datelor cu caracter personal

i libera circulaţe a acestor date de abrogare a

Directivei 95/46/EC (Regulamentul general privind protecţa 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. Principalele intervenţii legislative vizează: stabilirea condiţiilor de prelucrare a
anumitor categorii de date sau în anumite scopuri, regimul contravenţional aplicabil
autorităţilor şi organismelor publice din România, introducerea unor condiţii suplimentare,
inclusiv restricţii, în privinţa prelucrării datelor genetice, biometrice, a datelor privind
sănătatea, în scopul realizării unui proces decizional automatizat sau crearea de profiluri,
raportat la riscurile implicate de utilizarea acestor date în scopurile menţionate.
În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, cu modificările

i completările ulterioare, membrii Comisiei juridice, de

disciplină şi imunităţi au examinat propunerea legislativă în

edin ele din zilele de 3, 8

i9

mai 2018.
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere expunerea de motive, avizul
favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Consiliul Economic şi Social, avizul
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favorabil al Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor

i avizul favorabil al

Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale.
La dezbaterea propunerii legislative au fost prezenţ, în calitate de invitaţ, domnii
Bogdan Samoilă – subsecretar de stat
Afacerilor Interne

i subcomisar Ionu

Savu, din cadrul Ministerului

i reprezentanţ ai Autorităţi Naţonale de Supraveghere a Prelucrării

Datelor cu Caracter Personal.
La lucrările Comisiei juridice, de disciplină

i imunităţ deputaţii au fost prezenţi

conform listei de prezenţă.
În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputaţii Comisiei
prezenţi la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei
Deputaţilor un raport de adoptare a Propunerii legislative privind măsuri de punere în
aplicare a Regulamentului (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
(Regulamentul general privind protecţia datelor), cu amendamentele admise din Anexa nr.1
i amendamentele respinse din Anexa nr.2, care fac parte integrantă din prezentul raport.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria
legilor organice.
PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Eugen NICOLICEA

Alina-Elena TĂNĂSESCU

Consilier parlamentar, Andreea Sârbu
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Anexa nr.1
AMENDAMENTE ADMISE
Propunere legislativă privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (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 (Regulamentul
general privind protecţia datelor)
Nr
Text propunere legislativă
crt.
1. LEGE
privind măsuri de punere în aplicare a
Regulamentului (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
(Regulamentul general privind protecţia
datelor)

Amendamente

Observaţii

Tehnică legislativă
LEGE
privind măsuri de punere în aplicare a
Regulamentului (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
privind libera circulaţie a acestor date şi
de abrogare a Directivei 95/46/EC
(Regulamentul general privind protecţia
datelor)
Aprobat: Comisia juridică, de disciplină
i imunităţ
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2.

Capitolul I - Dispoziţii generale

Nemodificat
Tehnică legislativă

3.

Art. 1 - Obiectul legii

Art. 1- Nemodificat

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.

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), art.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
privind 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.

Aprobat: Comisia juridică, de disciplină
i imunităţ
legislativă
La articolul 2, alineatul (1), după litera Tehnică
b) se introduc trei noi litere, lit.c)-e), cu Marcarea definiţiilor se va
Art. 2 – Definiţii
face prin litere, urmate de o
următorul cuprins:
paranteză;
(1) În aplicarea Regulamentului general (1) Nemodificat
În ceea ce priveşte noţiunea
privind protecţia datelor şi al prezentei
de „autorităţile publice”
legi, termenii şi expresiile de mai jos se
definită la alin.(l) lit.a),
definesc după cum urmează:
apreciem că textul ar trebui
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(a) autorităţi şi organisme publice Parlamentul, Administraţia Prezidenţială,
Guvernul ministerele, celelalte organe de
specialitate ale administraţiei publice
centrale, autorităţile şi instituţiile publice
autonome, autorităţile administraţiei
publice locale şi de la nivel judeţean, alte
autorităţi publice, precum şi instituţiile
din subordinea/coordonarea acestora;

a) autorităţi şi organisme publice - Camera
Deputaţilor şi Senatul, Administraţia
Prezidenţială,
Guvernul,
ministerele,
celelalte organe de specialitate ale
administraţiei publice centrale, autorităţile
şi instituţiile publice autonome, autorităţile
administraţiei publice locale şi de la nivel
judeţean, alte autorităţi publice, precum şi
instituţiile din subordinea/coordonarea
acestora;

să se refere în mod distinct
la „Camera Deputaţilor şi
Senat”,
entităţi
cu
personalitate juridică şi
buget propriu, şi nu la
„Parlament”;
Consiliul Legislativ

Art.61
din
Constituţa
României,
republicată:
”
Aprobat: Comisia juridică, de disciplină ARTICOLUL 61
(1) Parlamentul este organul
i imunităţ
reprezentativ suprem al poporului
român şi unica autoritate
(b) număr de identificare naţional - b) Nemodificat
legiuitoare a ţării.
(2) Parlamentul este alcătuit din
numărul prin care se identifică o persoană
Camera Deputaţilor şi Senat.”
fizică în anumite sisteme de evidenţă şi

care are aplicabilitate generală, cum ar fi:
codul numeric personal, seria şi numărul
actului
de
identitate,
numărul
paşaportului,
al
permisului
de
conducere, numărul de asigurare
socială de sănătate.
c) plan de remediere – anexă la
procesul-verbal de constatare
i
sancţonare a contravenţei întocmit în
condiţile prevăzute la art. 11, prin care
Autoritatea Naţonală de Supraveghere a
Prelucrării
Datelor
cu
Caracter
Personal, denumită în continuare
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ANSPDCP, stabile te măsuri
termen de remediere;

i un

d) măsură de remediere – soluţe dispusă
de ANSPDCP în planul de remediere în
vederea
îndeplinirii
de
către
autoritatea/organismul
public
a
obligaţilor prevăzute de lege;
e) termen de remediere – perioada de
timp cuprinsă între 60 i 180 de zile de
la data comunicării procesului-verbal de
constatare i sancţonare a contravenţei,
în care autoritatea/organismul public
are posibilitatea remedierii neregulilor
constatate
i îndeplinirii obligaţilor
legale.
Autor amendament: Grupul PSD
Aprobat: Comisia juridică, de disciplină
i imunităţ
(2) Nemodificat
(2) În cuprinsul prezentei legi sunt, de
asemenea, aplicabile definiţiile prevăzute
la art. 4 din Regulamentul general privind
protecţia datelor.
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4.

Capitolul II - Reguli speciale privind Nemodificat
prelucrarea unor categorii de date cu
caracter personal
Art. 3- Prelucrarea datelor genetice, a Art. 3
datelor biometrice sau a datelor privind
sănătatea
(l)
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.

(1)
Prelucrarea
datelor
genetice,
biometrice sau a datelor privind
sănătatea, în scopul realizării unui
proces decizional automatizat sau
pentru crearea de profiluri, este permisă
cu consim ământul explicit al persoanei
vizate sau dacă prelucrarea este
efectuată in temeiul unor dispoziţi legale
exprese, cu instituirea unor măsuri
corespunzătoare.
Autori amendament: Grupurile PSD
PNL

i

Aprobat: Comisia juridică, de disciplină
i imunităţ
(2) Prelucrarea datelor privind sănătatea (2) Nemodificat
realizată în scopul asigurării sănătăţii
publice, astfel cum este definită în
Regulamentul (CE) nr. 1338/2008 al
Parlamentului European şi al Consiliului
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5.

din 16 decembrie 2008 privind statisticile
comunitare referitoare la sănătatea
publică, precum şi la sănătatea şi
siguranţa la locul de muncă nu se poate
efectua ulterior, în alte scopuri, de către
terţe entităţi.
Art. 4 - Prelucrarea unui număr de Nemodificat
Art. 4
identificare naţional
(l) Prelucrarea unui număr de identificare (l) Nemodificat
naţional, inclusiv prin colectarea sau
dezvăluirea documentelor ce îl conţin, se
poate efectua în situaţiile prevăzute de art.
6 alin. (1) din Regulamentul general
privind protecţia datelor.
(2) Prelucrarea unui număr de identificare
naţional, inclusiv prin colectarea sau
dezvăluirea documentelor ce îl conţin, în
scopul prevăzut de art. 6 alin.(1) lit. f) din
Regulamentul general privind protecţia
datelor, respectiv al realizării intereselor
legitime urmărite de operator, sau de o
parte terţă, se efectuează cu instituirea, de
către operator, a următoarelor garanţii:

(2) Prelucrarea unui număr de identificare
naţional, inclusiv prin colectarea sau
dezvăluirea documentelor ce îl conţin, în
scopul prevăzut de art. 6 alin.(1) lit. f) din
Regulamentul general privind protecţia
datelor, respectiv al realizării intereselor
legitime urmărite de operator, sau de o
parte terţă, se efectuează cu instituirea, de
către operator sau de către partea ter ă a
următoarelor garanţii:
Autor amendament: Grupul PSD
Aprobat: Comisia juridică, de disciplină
i imunităţ
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a) punerea în aplicare de măsuri tehnice şi a) Nemodificat
organizatorice
adecvate
pentru
respectarea, în special, a principiului
reducerii la minim a datelor, precum şi
pentru
asigurarea
securităţii
şi
confidenţialităţii prelucrărilor de date cu
caracter personal, conform dispoziţiilor
art.32 din Regulamentul general privind
protecţia datelor;
b) numirea unui responsabil pentru b) Nemodificat
protecţia datelor, în conformitate cu art. 8
din prezenta lege;
c) aderarea la un cod de conduită c) Se elimină.
aprobat, în condiţiile art. 40 din
Regulamentul general privind protecţia
datelor
şi
asumarea
respectării Autor amendament: Grupul PSD
Aprobat: Comisia juridică, de disciplină
dispoziţiilor acestuia;
i imunităţ
d) stabilirea de termene de stocare în c) Nemodificat
funcţie de natura datelor şi scopul
prelucrării, precum şi de termene
specifice în care datele cu caracter
personal trebuie şterse sau revizuite în
vederea tergerii;
e) instruirea periodică cu privire la d) Nemodificat
obligaţiile ce le revin, a persoanelor care,
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Întrucât s-a eliminat lit. c),
literele următoare se vor
renumerota
corespunzător,
respectiv lit. d) devine lit. c) i
lit. e) devine lit. d).

sub directa autoritate a operatorului sau a
persoanei împuternicite de operator,
prelucrează date cu caracter personal.
6.

Art. 5 - Prelucrarea datelor cu caracter Art. 5
personal în contextul relaţiilor de muncă
În cazul în care sunt utilizate sisteme de Nemodificat
monitorizare prin mijloace de comunicaţii
electronice şi/sau prin mijloace de
supraveghere video la locul de muncă,
prelucrarea datelor cu caracter personal
ale angajaţilor, în scopul realizării
intereselor legitime urmărite de angajator,
este permisă numai dacă:
a) interesele legitime urmărite de
angajator
vizează
activităţi
de
importanţă
deosebită,
temeinic
justificate şi prevalează asupra intereselor
sau drepturilor şi libertăţilor persoanelor
vizate;

a) interesele legitime urmărite de angajator
sunt temeinic justificate şi prevalează
asupra intereselor sau drepturilor şi
libertăţilor persoanelor vizate;
Autori amendament: Grupurile PSD,
PNL i USR
Aprobat: Comisia juridică, de disciplină
i imunităţ

b) angajatorul a realizat informarea b) Nemodificat
prealabilă obligatorie, completă şi în mod
explicit a angajaţilor;
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c) angajatorul a consultat sindicatul sau, c) Nemodificat
după caz, reprezentanţii angajaţilor
înainte de introducerea sistemelor de
monitorizare;
d) alte forme şi modalităţi mai puţin d) Nemodificat
intruzive pentru atingerea scopului
urmărit de angajator nu şi-au dovedit
anterior eficienţa şi
e) durata de stocare a datelor cu caracter e) Nemodificat
personal este proporţională cu scopul
prelucrării, dar nu mai mare de 30 de
zile, cu excepţia situaţiilor expres
reglementate de lege sau a cazurilor
temeinic justificate.
Aprobat: Comisia juridică, de disciplină
i imunităţ
7.

Capitolul III – Derogări

Nemodificat

Art. 6 - Prelucrarea datelor cu caracter Art. 6 -Nemodificat
personal în scopuri jurnalistice sau în
scopul exprimării academice, artistice sau
literare

Tehnică
legislativă
Singurul alineat existent nu
(1) În vederea asigurării unui echilibru În vederea asigurării unui echilibru între este necesar a fi numerotat.
între dreptul la protecţia datelor cu dreptul la protecţia datelor cu caracter
caracter personal, libertatea de exprimare personal, libertatea de exprimare şi dreptul Titlurile capitolelor trebuie
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şi dreptul la informaţie, prelucrarea în
scopuri jurnalistice sau în scopul
exprimării academice, artistice sau literare
poate fi efectuată, dacă aceasta priveşte
date cu caracter personal care au fost
făcute publice în mod manifest de către
persoana vizată sau care sunt strâns legate
de calitatea de persoană publică a
persoanei vizate ori de caracterul public al
faptelor în care este implicată, prin
derogare de la următoarele capitole din
Regulamentul general privind protecţia
datelor:
a) capitolul II (principii),
b) capitolul III (drepturile persoanei
vizate),
c) capitolul IV (operatorul şi persoana
împuternicită de operator),
d) capitolul V (transferul datelor cu
caracter personal către ţări terţe sau
organizaţii
internaţionale),
e)
capitolul
VI
(autorităţi
de
supraveghere independente),
f) capitolul VII (cooperare si coerenţă)
g) capitolul IX (situaţii specifice de
prelucrare a datelor).

la informaţie, prelucrarea în scopuri
jurnalistice sau în scopul exprimării
academice, artistice sau literare poate fi
efectuată, dacă aceasta priveşte date cu
caracter personal care au fost făcute
publice în mod manifest de către persoana
vizată sau care sunt strâns legate de
calitatea de persoană publică a persoanei
vizate ori de caracterul public al faptelor în
care este implicată, prin derogare de la
următoarele capitole din Regulamentul
general privind protecţia datelor:
a) capitolul II – Principii;
b) capitolul III - Drepturile persoanei
vizate;
c) capitolul IV - Operatorul şi persoana
împuternicită de operator;
d) capitolul V - Transferurile de date cu
caracter personal către ţări terţe sau
organizaţii internaţionale;
e) capitolul VI - Autorităţi de
supraveghere independente;
f) capitolul VII - Cooperare si coerenţă;
g) capitolul IX - Dispoziţii referitoare la
situaţii specifice de prelucrare.
Aprobat: Comisia juridică, de disciplină
i imunităţ
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redate
fără
utilizarea
parantezelor, iar pentru
rigoare normativă, titlul
Capitolului V trebuie redat
sub forma „Transferurile de
date cu caracter personal
către
ţări
terţe
sau
organizaţii internaţionale”,
iar titlul Capitolului IX, sub
forma „Dispoziţii referitoare
la situaţii specifice de
prelucrare”.

8.

Art. 7- Prelucrarea datelor cu caracter Art. 7
personal în scopuri de cercetare ştiinţifică
sau istorică, în scopuri statistice ori în
scopuri de arhivare în interes public

La art.7, semnalăm că în partea
de final a normelor propuse
pentru alin.( 1) şi (2) se reiau
dispoziţiile
art.89
din
Regulamentul general privind
protecţia datelor, referindu-se în
mod generic la „derogării”, deşi
„derogarea”
instituită
prin
respectivele norme este, de fapt,
neaplicarea în totalitate a
dispoziţiilor din Regulament
indicate în mod expres. Sugerăm
de aceea, reanalizarea şi
reformularea textelor.

(1) Prevederile art.15, 16, 18 şi 21 din
Regulamentul general privind protecţia
datelor nu se aplică în cazul în care datele
cu caracter personal sunt prelucrate în
scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică
ori scopuri statistice, în măsura în care
drepturile menţionate la aceste articole
sunt de natură să facă imposibilă sau să
afecteze în mod grav realizarea scopurilor
specifice, iar derogările respective sunt
necesare pentru îndeplinirea acestor
scopuri.

(1) Prevederile art.15, 16, 18 şi 21 din
Regulamentul general privind protecţia
datelor nu se aplică în cazul în care datele
cu caracter personal sunt prelucrate în
scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică
ori scopuri statistice, în măsura în care
drepturile menţionate la aceste articole
sunt de natură să facă imposibilă sau să
afecteze în mod grav realizarea scopurilor
specifice, iar aceste derogări sunt
necesare pentru îndeplinirea acestor
scopuri.

protecţia datelor nu se aplică în cazul în
care datele cu caracter personal sunt
prelucrate în scopuri de arhivare în interes
public, în măsura în care drepturile

datelor nu se aplică în cazul în care datele
Consiliul Legislativ
cu caracter personal sunt prelucrate în
scopuri de arhivare în interes public, în
măsura în care drepturile menţionate la

La alin.(3), pentru asigurarea
caracterului imperativ şi a
posibilităţii aplicării în practică a
normei, textul trebuie să indice
în mod expres măsurile necesare
Autor amendament: Stelian Ion, deputat pentru asigurarea garanţiilor
avute în vedere. Precizăm că
USR
trimiterea la art.89 alin.(1) din
Regulament nu este suficientă,
Aprobat: Comisia juridică, de disciplină întrucât norma din actul juridic
i imunităţ
al Uniunii Europene cuprinde
doar
principiile
generale
referitoare
la
reglementarea
care
(2) Prevederile art. 15, 16, 18, 19, 20 şi 21 (2) Prevederile art. 15, 16, 18, 19, 20 şi 21
din Regulamentul general privind din Regulamentul general privind protecţia trebuie stabilită la nivel naţional.
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menţionate la aceste articole sunt de
natură să facă imposibilă sau să afecteze
în mod grav realizarea scopurilor
specifice, iar derogările respective sunt
necesare pentru îndeplinirea acestor
scopuri.

aceste articole sunt de natură să facă
imposibilă sau să afecteze în mod grav
realizarea scopurilor specifice, iar aceste
derogări
sunt
necesare
pentru
îndeplinirea acestor scopuri.
Autor amendament: Stelian Ion, deputat
USR
Aprobat: Comisia juridică, de disciplină
i imunităţ

(3) Derogările prevăzute la alin. (1) şi (2) (3) Nemodificat
sunt aplicabile numai sub rezerva
existenţei garanţiilor corespunzătoare
pentru drepturile şi libertăţile persoanelor
vizate, prevăzute de art.89 alin. (1) din
Regulamentul general privind protecţia
datelor.
(4) În cazul în care prelucrarea
menţionată la alineatele (1) şi (2) serveşte
în acelaşi timp şi altui scop, derogările se
aplică numai prelucrării în scopurile
menţionate la alineatele respective.

(4) În cazul în care prelucrarea menţionată
la alin. (1) şi (2) serveşte în acelaşi timp şi
altui scop, derogările se aplică numai
prelucrării în scopurile menţionate la
alineatele respective.
Aprobat: Comisia juridică, de disciplină
i imunităţ
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Tehnică legislativă

9.

Cap. IV - Responsabilul cu protecţia Nemodificat
datelor
Art.8 - Desemnarea şi sarcinile Art.8-Nemodificat
responsabilului cu protecţia datelor
(1) Operatorii şi persoanele împuternicite (1) Nemodificat
de operator desemnează un responsabil cu
protecţia datelor în situaţiile şi condiţiile
prevăzute de art. 37-39 din Regulamentul
general privind protecţia datelor.
(2) În cazul în care operatorul sau
persoana împuternicită de operator este o
autoritate publică sau un organism public,
aşa cum este definit la art. 2 alin.(1) lit. a)
din prezenta lege, poate fi desemnat un
responsabil cu protecţia datelor unic
pentru mai multe dintre aceste autorităţi
sau organisme, luând în considerare
structura organizatorică şi dimensiunea
acestora.

(2) În cazul în care operatorul sau persoana Tehnică legislativă
împuternicită de operator este o autoritate
publică sau un organism public, astfel cum
este definit la art. 2 alin.(1) lit. a), poate fi
desemnat un responsabil cu protecţia
datelor unic pentru mai multe dintre aceste
autorităţi sau organisme, luând în
considerare structura organizatorică şi
dimensiunea acestora.
Aprobat: Comisia juridică, de disciplină
i imunităţ

(3) Activitatea şi sarcinile responsabilului
cu protecţia datelor se realizează cu (3) Nemodificat
respectarea art. 38 şi 39 din Regulamentul
general privind protecţia datelor şi a
reglementărilor
legale
naţionale
aplicabile.
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10. Capitolul V- Organisme de certificare

Nemodificat

Art. 9 - Acreditarea organismelor de Art. 9- Nemodificat
certificare
(l) Acreditarea organismelor de certificare
prevăzute de art. 43 din Regulamentul
general privind protecţia datelor se
realizează de Asociaţia de Acreditare din
România - RENAR, în calitate de
organism naţional de acreditare, în
conformitate cu Regulamentul (CE) nr.
765/2008 de stabilire a cerinţelor de
acreditare şi de supraveghere a pieţei în
ceea
ce
priveşte
comercializarea
produselor
şi
de
abrogare
a
Regulamentului (CEE) nr. 339/93,
precum şi în conformitate cu O.G. nr.
23/2009 privind activitatea de acreditare a
organismelor de evaluare a conformităţii,
cu modificările şi completările ulterioare.

(l) Acreditarea organismelor de certificare Tehnică legislativă
prevăzute de art. 43 din Regulamentul
general privind protecţia datelor se
realizează de Asociaţia de Acreditare din
România - RENAR, în calitate de
organism naţional de acreditare, în
conformitate cu Regulamentul (CE)
nr.765/2008 al Parlamentului European
şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de
stabilire a cerinţelor de acreditare şi de
supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte
comercializarea produselor şi de abrogare
a Regulamentului (CEE) nr. 339/93,
precum şi în conformitate cu Ordonanţa
Guvernului
nr.
23/2009
privind
activitatea de acreditare a organismelor de
evaluare a conformităţii, aprobată cu
modificări prin Legea nr.256/2011.

(2) Organismele de certificare vor fi
acreditate potrivit reglementărilor legale
aplicabile, în conformitate cu standardul
EN-ISO/IEC 17065 şi cu cerinţele
suplimentare stabilite de Autoritatea
Naţională de Supraveghere a Prelucrării

(2) Organismele de certificare vor fi
acreditate potrivit reglementărilor legale
aplicabile, în conformitate cu standardul
EN-ISO/IEC 17065 şi cu cerinţele
suplimentare stabilite de Autoritatea
Naţională de Supraveghere a Prelucrării
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Datelor cu Caracter Personal, precum şi Datelor cu Caracter Personal, denumită în
cu respectarea art.43 din Regulamentul continuare Autoritatea naţională de
general privind protecţia datelor.
supraveghere, precum şi cu respectarea
art.43 din Regulamentul general privind
protecţia datelor.
Aprobat: Comisia juridică, de disciplină
i imunităţ
Norma propusă pentru alin.(l) nu
se integrează în obiectul de
reglementare
al
prezentului
proiect, ci al Legii nr.102/2005
privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea
Autorităţii
Naţionale de Supraveghere a
Datelor cu Caracter Personal.

11. Capitolul VI - Măsuri corective şi Nemodificat
sancţiuni
Art. 10 - Dispoziţii generale privind Art. 10- Nemodificat
măsuri corective şi sancţiuni
(1) Încălcarea dispoziţiilor enumerate la (1) Nemodificat
art. 83 alin. (4) - (6) din Regulamentul
general
privind
protecţia
datelor
constituie contravenţie.
(2)
Sancţiunile
contravenţionale 2) Sancţiunile contravenţionale principale
sunt avertismentul scris
i amenda
principale sunt mustrarea şi amenda.
contravenţonală.
Autor amendament:
deputat PNL

Cristina

Trăilă,

Aprobat: Comisia juridică, de disciplină
i imunităţ
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(3) Încălcarea prevederilor art. 3-7 din (3) Nemodificat
prezenta lege constituie contravenţie şi
se sancţionează în condiţiile prevăzute de
art. 83 alin. (5) din Regulamentul general
privind protecţia datelor.

De analizat prevederile de la
alin.(3) al art.10 şi alin.(3) al
art.12,
şi
eventualele
trimiteri, în vederea evitării
dublei reglementări.
şi (4) Constatarea contravenţiilor prevăzute
Departamentul Legislativ

(4)
Constatarea
contravenţiilor
aplicarea sancţiunilor contravenţionale,
precum şi a celorlalte măsuri corective
prevăzute de art. 58 din Regulamentul
general privind protecţia datelor se face
de Autoritatea naţională de supraveghere,
în
conformitate
cu
dispoziţiile
Regulamentului general privind protecţia
datelor, ale Legii nr. 102/2005 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Autorităţii Naţionale de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,
cu modificările şi completările ulterioare,
şi ale prezentei legi.

de prezenta lege şi aplicarea sancţiunilor
contravenţionale, precum şi a celorlalte
măsuri corective prevăzute de art. 58 din
Regulamentul general privind protecţia
datelor se fac de Autoritatea naţională de
supraveghere,
în
conformitate
cu
dispoziţiile
Regulamentului
general
privind protecţia datelor, ale Legii nr.
102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Autorităţii Naţionale de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal, cu modificările
ulterioare, şi ale prezentei legi.

La alin.(4), întrucât proiectul
cuprinde norme de stabilire a
contravenţiilor şi la art.12,
pentru un spor de claritate a
reglementării, propunem ca textul
să
debuteze
cu
expresia
„Constatarea
contravenţiilor
prevăzute de prezenta lege ...”.
Precizăm că, din actuala
redactare ar reieşi că norma are
în vedere doar contravenţiile
prevăzute la art.10 alin.(1) şi (3).

Consiliul Legislativ
Tehnică legislativă - Legea nr.

Aprobat: Comisia juridică, de disciplină 102/2005 nu are completări.
i imunităţ
12. Art. 11 Aplicarea măsurilor corective Articolul 11 se modifică
autorităţilor şi organismelor publice
următorul cuprins:

i va avea

Pentru
încălcarea
prevederilor (1) În cazul constatării încălcării
Regulamentul general privind protecţia prevederilor Regulamentului general
datelor şi ale prezentei legi de către privind protecţa datelor i ale prezentei
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autorităţile şi organismele publice,
Autoritatea naţională de supraveghere
poate lua măsurile corective prevăzute de
art. 58 alin. (2) lit. a)- h) şi lit. j) din
Regulamentul general privind protecţia
datelor.

legi de către autorităţle/organismele
publice, ANSPDCP încheie un procesverbal de constatare i sancţonare a
contravenţei prin care se aplică
sancţunea mustrării i la care anexează
un plan de remediere.
(2) Termenul de remediere se
stabile te în funcţe de riscurile asociate
prelucrării, precum şi demersurile
necesar a fi îndeplinite pentru
asigurarea conformităţi prelucrării.
(3) În termen de 10 zile de la data
expirării termenului de remediere,
ANSPDCP poate să reia controlul.
(4) În
cazul
în
care
autoritatea/organismul public constată
că nu poate îndeplini în termenul
stabilit, din motive întemeiate, o parte
din măsurile dispuse prin planul de
remediere, notifică ANSPDCP cu
privire la acest aspect cu cel puţn 10 zile
înainte de expirarea termenului, putând
solicita totodată prelungirea termenului
iniţal.
(5) ANSPDCP analizează solicitarea
de prelungire a termenului i comunică
răspunsul
autorităţi/organismului
public în termen de 7 zile de la primirea
cererii.
(6) Dacă
ANSPDCP
consideră
20

justificată
cererea
autorităţi/organismului public poate
prelungi termenul de remediere cu până
la 30 de zile. În caz contrar, se aplică
prevederile de la alin.(3).
(7) Responsabilitatea
îndeplinirii
măsurilor
de
remediere
revine
autorităţi/organismului public care,
potrivit legii, poartă răspunderea
contravenţonală
pentru
faptele
constatate.
(8) Modelul planului de remediere
care se anexează la procesul-verbal de
constatare i sancţonare a contravenţei
este prevăzut în Anexa Plan de
remediere, care face parte integrantă din
prezenta lege.
Autori amendament: Grupurile PSD
PNL

i

Aprobat: Comisia juridică, de disciplină
i imunităţ
13. Art. 12 - Constatarea contravenţiilor şi Art.12 Nemodificat
aplicarea de sancţiuni autorităţilor şi
organismelor publice
(1) În funcţie de circumstanţele fiecărui (1) Dacă în urma controlului prevăzut
caz în parte, Autoritatea naţională de la art.11 alin.(3) se constată faptul că
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La art.12, norma din alin.(1),
referitoare la aplicarea sancţiunilor ar
trebui prevăzută în finalul articolului,
după dispoziţiile prin care sunt stabilite
contravenţiile şi sancţiunile.
Ca observaţie generală, la art.12, este
de analizat dacă poate fi prevăzută
incidenţa răspunderii contravenţionale

supraveghere poate impune mustrare sau
amendă. Amenda se stabileşte în
conformitate cu articolul 83 din
Regulamentul general privind protecţia
datelor şi în baza criteriilor prevăzute de
art. 83 alin. (2) din acelaşi regulament.

(2) Constituie contravenţie fapta de
încălcare, de către autorităţile şi
organismele publice, a următoarelor
dispoziţii din Regulamentul general
privind protecţia datelor, referitoare la:

autorităţle/organismele publice nu au
adus la îndeplinire în totalitate măsurile
prevăzute în planul de remediere,
ANSPDCP, în funcţe de circumstan ele
fiecărui caz în parte, poate aplica
sancţunea contravenţonală a amenzii, cu
luarea în considerare a criteriilor
prevăzute de art. 83 alin. (2) din
Regulamentul general privind protecţa
datelor.
(2) Constituie contravenţe încălcarea de
către autorităţle/organismele publice, a
următoarelor dispoziţi din Regulamentul
general privind protecţa datelor, referitoare
la:
Autori amendamente: Grupurile PSD,
PNL i USR
Aprobat: Comisia juridică, de disciplină
i imunităţ

a) obligaţiile operatorului şi ale persoanei a) obligaţiile operatorului şi ale persoanei
împuternicite de operator în conformitate împuternicite de operator în conformitate
cu articolele 8, 11, 25-39, 42 şi 43;
cu art. 8, 11, 25-39, 42 şi 43;
Autor amendament:
deputat PNL
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Cristina

Trăilă,

a
autorităţilor
deliberative
ale
administraţiei publice locale, având în
vedere că, aşa cum s-a precizat şi în
Decizia
Curţii
Constituţionale
nr.574/2014,
acestea
nu
au
personalitate juridică şi, prin urmare,
nu pot avea patrimoniu propriu, astfel
încât nu pot exercita drepturi şi obligaţii
proprii în cadrul raporturilor juridice.
Pe de altă parte, pentru asigurarea unei
reglementări complete i corecte, ţnând
seama de dispoziţile art.3 alin.(1) din
Ordonan a Guvernului nr.2/2001, la
art.12 alin.(4), (6) şi (8) trebuie
prevăzute i limite minime ale amenzii.
În caz contrar, textele ar urma să se
interpreteze în sensul că limita minimă a
amenzii este de 25 de lei, adică a a
cum este prevăzută de art.8 alin.(2) din
Ordonanţa Guvernului nr.2/2001.
În plus, fără a ne pronunţa asupra
oportunităţii
soluţiilor
legislative
preconizate, apreciem că ar trebui
reanalizate limitele maxime ale
amenzilor prevăzute la art.12 alin.(4),
(6) şi (8) din proiect, în raport cu
limitele maxime ale amenzilor pentru
acelea i fapte prevăzute la art.83 din
Regulament. Din punct de vedere la
respectării normelor de tehnică
legislativă, la art.12 semnalăm că
trimiterea la normele din regulament
trebuie
realizată
prin
utilizarea
abrevierilor „art.”, respectiv „alin.”.
Consiliul Legislativ

Aprobat: Comisia juridică, de disciplină
i imunităţ
b) obligaţiile organismului de certificare b) obligaţiile organismului de certificare în
conformitate cu art. 42 şi 43;
în conformitate cu articolele 42 şi 43;
c)
obligaţiile
organismului
de c) obligaţiile organismului de monitorizare
monitorizare în conformitate cu articolul în conformitate cu art.41 alin.(4).
41 alineatul (4).

De analizat prevederile de la
alin.(3) al art.10 şi alin.(3) al
(3) Constituie contravenţie fapta de (3) Constituie contravenţe încălcarea de art.12,
şi
eventualele
încălcare, de către autorităţile şi către autorităţle/organismele publice, a trimiteri, în vederea evitării
organismele publice, a dispoziţiilor art. dispoziţilor art. 3- 7 din prezenta lege.
dublei reglementări.

3- 7 din prezenta lege.

Autori amendamente: Grupurile PSD, Departamentul Legislativ
PNL i USR
Aprobat: Comisia juridică, de disciplină
i imunităţ
(4) Contravenţiile prevăzute la alin. (2) şi (4) Contravenţile prevăzute la alin. (2) i
(3) se pot sancţiona cu mustrare sau (3) se sancţonează cu amendă de la
amendă de până la 100.000 lei.
10.000 de lei până la 100.000 lei.
Autor amendament: Grupul PSD
Aprobat: Comisia juridică, de disciplină
i imunităţ
(5) Constituie contravenţie fapta de (5) Constituie contravenţe încălcarea, de
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încălcare, de către autorităţile şi
organismele publice, a următoarelor
dispoziţii din Regulamentul general
privind protecţia datelor, referitoare la:

către autorităţle/organismele publice, a
următoarelor dispoziţi din Regulamentul
general privind protecţa datelor, referitoare
la:
Autori amendament: Grupurile PSD,
PNL i USR
Aprobat: Comisia juridică, de disciplină
i imunităţ

a) principiile de bază pentru prelucrare, a) principiile de bază pentru prelucrare,
inclusiv
condiţiile
privind inclusiv condiţiile privind consimţământul,
consimţământul, în conformitate cu în conformitate cu art. 5, 6, 7 şi 9;
articolele 5, 6, 7 şi 9;
b) drepturile persoanelor vizate
conformitate cu articolele 12 - 22;

în b) drepturile persoanelor
conformitate cu art. 12 - 22;

c) transferurile de date cu caracter
personal către un destinatar dintr-o ţară
terţă sau o organizaţie internaţională, în
conformitate cu articolele 44 - 49;

vizate

în

c) transferurile de date cu caracter personal
către un destinatar dintr-o ţară terţă sau o
organizaţie internaţională, în conformitate
cu art. 44 - 49;

d) orice obligaţii în temeiul legislaţiei d) Nemodificat
naţionale adoptate în temeiul capitolului
IX;
e) nerespectarea unei decizii sau a unei e) nerespectarea unei decizii sau a unei
limitări temporare sau definitive asupra limitări temporare sau definitive asupra
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prelucrării, sau a suspendării fluxurilor de
date, emisă de către autoritatea de
supraveghere în temeiul articolului 58
alineatul (2), sau neacordarea accesului,
încălcând articolul 58 alineatul (1).

prelucrării, sau a suspendării fluxurilor de
date, emisă de către ANSPDCP în temeiul
art.58 alin. (2), sau neacordarea accesului,
prin încălcarea dispoziţilor art.58 alin.
(1).
Autori amendamente: Grupurile PSD,
PNL i USR
Aprobat: Comisia juridică, de disciplină
i imunităţ

(6) Contravenţiile prevăzute la alin. (5)
se pot sancţiona cu mustrare sau
amendă de până la 200.000 lei, prin
derogare de la art. 8 alin. (2) lit. a) din
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001.

(6) Prin derogare de la art. 8 alin. (2) lit.
a) din Ordonanţa Guvernului nr.
2/2001, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.180/2002, cu
modificările şi completările ulterioare,
contravenţile prevăzute la alin. (5) se
sancţonează cu amendă de la 10.000 de
lei până la 200.000 lei.
Autori amendament: Grupurile PSD
PNL

i

Aprobat: Comisia juridică, de disciplină
i imunităţ
(7) Constituie contravenţie fapta de (7) Constituie contravenţe încălcarea de
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încălcare de către autorităţile şi
organismele publice a unei decizii emise
de Autoritatea Naţională de Supraveghere
a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal în conformitate cu art. 58 alin.
(2) coroborat cu art. 83 alin. (2) din
Regulamentul general privind protecţia
datelor.

către autorităţle/organismele publice a
unei decizii emise de ANSPDCP în
conformitate cu art. 58 alin. (2) coroborat
cu art. 83 alin. (2) din Regulamentul
general privind protecţa datelor.
Autori amendament: Grupurile PSD
PNL

i

Aprobat: Comisia juridică, de disciplină
i imunităţ
(8) Contravenţiile prevăzute la alin. (7)
se pot sancţiona cu amendă de până la
200.000 lei, prin derogare de la art. 8
alin. (2) lit. a) din Ordonanţa
Guvernului nr. 2/2001.

(8) Prin derogare de la prevederile art. 8
alin. (2) lit. a) din Ordonanţa
Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea
nr.180/2002,
cu
modificările
şi
completările ulterioare, contravenţile
prevăzute la alin.(7) se sancţonează cu
amendă de la 10.000 de lei până la
200.000 lei.
Autori amendament: Grupurile PSD
PNL

i

Aprobat: Comisia juridică, de disciplină
i imunităţ
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14. Cap. VII - Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 13

Art. 13 - Se elimină
Aprobat: Comisia juridică, de disciplină
i imunităţ

(l) Dispoziţiile Regulamentului general
privind protecţia datelor se aplică
plângerilor şi sesizărilor depuse şi
înregistrate la Autoritatea naţională de
supraveghere începând cu data aplicării
acestuia, precum şi celor depuse înainte
de 25 mai 2018 şi aflate în curs de
soluţionare. Investigaţiile efectuate
pentru
soluţionarea
acestora
şi
investigaţiile din oficiu, începute
anterior datei de 25 mai 2018 şi
nefinalizate la această dată, sunt supuse
dispoziţiilor aceluiaşi regulament.

Eliminare art. 13 pentru evitarea
paralelismului legislativ, întrucât
aceea i prevedere este conţnută in
Art. V din PL 260/2018, aflat in
procedura la Senat - Camera
Decizională (respectiv în Plx
181/2018 – forma adoptata de
Camera).

La articolele 13,14 şi 15 lipsesc
denumirile marginale.
Departamentul Legislativ

(2) Constatarea faptelor şi aplicarea
măsurilor
corective,
inclusiv
a
sancţiunilor contravenţionale, după data
de 25 mai 2018, se realizează în
conformitate
cu
prevederile
Regulamentului general privind protecţia
datelor, ale Legii nr. 102/2005 şi ale
prezentei legi.
(3) În cazul în care Regulamentul general
privind protecţia datelor şi prezenta lege
prevăd
o
sancţiune
mai
gravă,

(2) Tehnică legislativă.
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contravenţia săvârşită anterior datei de 25
mai 2018 va fi sancţionată conform
dispoziţiilor actelor normative în vigoare
la data săvârşirii acesteia. În situaţiile în
care, potrivit Regulamentului general
privind protecţia datelor şi prezentei legi,
fapta nu mai este considerată
contravenţie, aceasta nu se mai
sancţionează, chiar dacă a fost săvârşită
înainte de data de 25 mai 2018.
Eliminare art. 14 pentru
Art.14-Se elimină.
15. Art. 14
evitarea
paralelismului
Procesele aflate în curs de judecată la data
legislativ, întrucât aceea i
de 25 mai 2018 rămân supuse legii Aprobat: Comisia juridică, de disciplină
prevedere este conţnută in Art.
aplicabile la data începerii acestora.
i imunităţ
V din PL 260/2018, aflat in
procedura la Senat - Camera
Decizională (respectiv în Plx
181/2018 – forma adoptata de
Camera).

16. Art. 15

Art. 15

(l) Trimiterile la Legea nr. 677/2001 din (1) Se elimină.
actele normative se interpretează ca
trimiteri la Regulamentul general privind
protecţia datelor şi la legislaţia de punere
în aplicare a acestuia.
(2) Prezenta lege intră în vigoare în Prezenta lege intră în vigoare la 5 zile de la
termen de 5 zile de la data publicării în data publicării în Monitorul Oficial al
28

Textul alin.(1) al art.15 este identic cu
alin.(2) al Art.V din PL-x 181/2018.
Pentru
evitarea
DUBLEI
REGLEMENTĂRI, trebuie eliminat din
cuprinsul uneia dintre cele două iniţative.
Semnalăm că o normă similară celei din
cuprinsul art.15 alin.(l), este prevăzută şi în
cuprinsul proiectului de Lege anterior
menţionat,
pentru
modificarea
şi
completarea Legii nr.102/2005 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Autorităţii Naţionale de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,
precum şi pentru abrogarea Legii
nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter

Monitorul Oficial al României.

României, Partea I.
Aprobat: Comisia juridică, de disciplină
i imunităţ

personal şi libera circulaţie a acestor date.
Este necesară corelarea celor două proiecte,
astfel încât norma să fie cuprinsă numai
într-unul singur dintre acesta.
Pentru o informare completă, expresia
”Legea nr. 677/2001” trebuie înlocuită cu
sintagma ”Legea nr.677/2001 pentru
protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi
libera circulaţie a acestor date cu
modificările i completările ulterioare”
Consiliul Legislativ
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Anexa
Plan de remediere
ziua ............ luna ............ anul ............
Modul de îndeplinire a măsurilor de remediere
Nr. Fapta săvâr ită

de
Măsuri
de Termen de Mod
îndeplinire
remediere
remediere

Alte menţuni
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..........................................
Agent constatator/
Persoană competentă,
..........
(numele, prenumele, semnătura)

Contravenient
..........
(numele,prenumele,semnătura)
Ştampila
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Anexa nr.2
AMENDAMENTE RESPINSE
Propunere legislativă privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (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 (Regulamentul
general privind protecţia datelor)
Nr
Text propunere legislativă
crt.
1. Art. 2 – Definiţii

Amendamente respinse

Observaţii

(1) În aplicarea Regulamentului general
privind protecţia datelor şi al prezentei
legi, termenii şi expresiile de mai jos se
definesc după cum urmează:
(b) număr de identificare naţional numărul prin care se identifică o persoană
fizică în anumite sisteme de evidenţă şi
care are aplicabilitate generală, cum ar fi:
codul numeric personal, seria şi numărul
actului
de
identitate,
numărul
paşaportului,
al
permisului
de
conducere, numărul de asigurare
socială de sănătate.

b) număr de identificare - naţional numărul
prin care se identifică o persoană fizică în
anumite sisteme de evidenţă şi care are
aplicabilitate generală, cum ar fi: codul
numeric personal, seria şi numărul actului
de identitate, numărul paşaportului.
Autor amendament respins:
Árpád, deputat UDMR
31

Márton

2.

Capitolul II - Reguli speciale privind Art. 3
prelucrarea unor categorii de date cu
caracter personal
Art. 3- Prelucrarea datelor genetice, a
datelor biometrice sau a datelor privind
sănătatea
(l)
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.

(l) Prelucrarea datelor genetice, biometrice
sau a datelor privind sănătatea, în scopul
realizării
unui
proces
decizional
automatizat sau pentru crearea de profiluri
este permisă doar cu consim ământul
expres al persoanei vizate ce va include
descrierea procesului, scopul procesării
i
perioada
pentru
care
consim ământul este valabil.

(2) Prelucrarea datelor privind sănătatea
realizată în scopul asigurării sănătăţii
publice, astfel cum este definită în
Regulamentul (CE) nr. 1338/2008 al
Parlamentului European şi al Consiliului
din 16 decembrie 2008 privind statisticile
comunitare referitoare la sănătatea

(2) Excepţe de la prevederile alin. (1) fac
prelucrările 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 sau a
prelucrărilor care au făcut obiectul unei
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publică, precum şi la sănătatea şi analize de impact, care să prevadă şi
siguranţa la locul de muncă nu se poate garanţii adecvate pentru persoana vizată.
efectua ulterior, în alte scopuri, de către
terţe entităţi.
Autori amendamente respinse: Cristina
Trăilă, Pavel Popescu, deputaţ PNL
3.
-------------------------------------------------

4.

Standardul EN ISO/IEC 17065
menţonat la alin.(2) stabile te
cerin ele
aplicabile
organismelor
care
certifică
produse, procese i servicii, cum
este
cazul
proceselor
de
prelucrare a datelor cu caracter
personal, al serviciilor de
formare sau a altor servicii în
legătură cu RGPD i care au
personalitate juridică. În cazul
persoanelor fizice, cum este de
Autor amendament: Ion Călin, deputat ex. cazul responsabililor cu
PSD
protecţa datelor angajaţ ai
operatorului de date cu caracter
personal,
certificarea
este
acordată de organisme de
certificare
care
îndeplinesc
cerin ele altui standard,
i
anume standardul EN/ISO/IEC
17024. Ambele standarde sunt
armonizate în cadrul aplicării
Regulamentului (CE) nr.765/2008
i publicate ca atare în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene de
către Comisia Europeană.

(3) Organismele de certificare a
persoanelor fizice care îndeplinesc funcţa
de responsabil cu protecţa datelor sunt
acreditate în conformitate cu standardul
EN ISO/IEC 17024. Cerin ele de
certificare i de acreditare se aprobă de
către
Autoritatea
Naţonală
de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal.

Art. 12 - Constatarea contravenţiilor şi
aplicarea de sancţiuni autorităţilor şi
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organismelor publice
(4) Contravenţiile prevăzute la alin. (2) şi (4) Contravenţile prevăzute la alin. (2) i
(3) se pot sancţiona cu mustrare sau (3) se pot sancţona cu avertisment scris
amendă de până la 100.000 lei.
sau amendă contravenţonală de la
10.000 de lei până la 200.000 de lei.
Autor amendament
Trăilă, deputat PNL
5.

respins:

Cristina

Art. 12 - Constatarea contravenţiilor şi
aplicarea de sancţiuni autorităţilor şi
organismelor publice
(4) Contravenţiile prevăzute la alin. (2) şi (4) Contravenţiile prevăzute la alin. (2) şi
(3) se pot sancţiona cu mustrare sau (3) se pot sancţiona cu amendă de la
10.000 lei până la 1.000.000 lei.
amendă de până la 100.000 lei.
Autor amendament respins: Stelian Ion,
deputat USR

6.

Art. 12 - Constatarea contravenţiilor şi
aplicarea de sancţiuni autorităţilor şi
organismelor publice
(6) Contravenţiile prevăzute la alin. (5) se
pot sancţiona cu mustrare sau amendă de
până la 200.000 lei, prin derogare de la
art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa

(6) Contravenţiile prevăzute la alin. (5) se
pot sancţiona cu amendă de la 10.000 lei
până la 1.000.000 lei, prin derogare de la
art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa
34

Guvernului nr. 2/2001.

Guvernului nr. 2/2001
Autor amendament respins: Stelian Ion,
deputat USR

7.

Art. 12 - Constatarea contravenţiilor şi
aplicarea de sancţiuni autorităţilor şi
organismelor publice
(8) Contravenţiile prevăzute la alin. (7) se
pot sancţiona cu amendă de până la
200.000 lei, prin derogare de la art. 8 alin.
(2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr.
2/2001.

(8) Contravenţiile prevăzute la alin. (7) se
pot sancţiona cu de la 10.000 lei până la
1.000.000 lei, prin derogare de la art. 8
alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului
nr. 2/2001.
Autor amendament respins: Stelian Ion,
deputat USR
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