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AVIZ 
asupra 

propunerii legislative privind modificarea Legii nr.677 din 21 noiembrie 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, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre 
dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.677 din 21 noiembrie 2001 
pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a 
acestor date, trimisă cu adresa nr. Pl-x 404 din 14 iunie 2011, înregistrată cu nr.31/627 din 15 iunie 2011. 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 8 iunie 2011, în calitate de primă 
Cameră sesizată. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu art. 75 alin. (1) şi (3) din 
Constituţia României, republicată şi art. 92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare.  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare introducerea unui alineat nou la art.22 din 
Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia obligaţia 
notificării se va considera îndeplinită prin comunicarea unui exemplar al încheierii irevocabile de admitere 
a înscrierii în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, către Autoritatea Naţională de Supraveghere a prelucrării 
Datelor cu Caracter Personal. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din 21 
iunie 2011. 

Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de motive, 
punctul de vedere al Guvernului României, transmis cu adresa nr.765 din 25 martie 2011, conform 
căruia Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative şi avizul favorabil, cu observaţii şi 
propuneri al Consiliului Legislativ, aviz cu nr.269 din 14 martie 2011. 
 În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea negativă a propunerii legislative întrucât soluţia legislativă propusă vine în contradicţie 
cu principiile statuate de Convenţia Consiliului Europei nr.108/1981 pentru protejarea persoanelor faţă 
de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal şi cu prevederile Directivei 95/46/CE a 
parlamentului European şi a Consiliului pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte din categoria 
legilor ordinare. 

 
                             PREŞEDINTE,                                       SECRETAR, 
                               Daniel Buda                                    Gabriel Andronache 
 
 
Consilier parlamentar, 
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