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Vă înaintăm alăturat RAPORTULasupraproiectului de Lege privind abrogarea 
art.6 şi 9 din Legea nr.190/2018 privind unele 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),trimis spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, Comisiei juridice, de 
disciplină şiimunităţicu adresanr. PL-x 29din 17februarie 2020.  
                  Înraport de obiectul şiconţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
 

PREŞEDINTE 
 

NicuşorHALICI  
 
 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=136&cam=2&leg=2016�
florica.manole
Conf cu originalul
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, DE 
 DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 

Bucureşti, 09.03.2020 
Nr. 4c-13/74 

P.L.x29/2020 
 

 
RAPORT  

asupraproiectului de Lege privind abrogarea art.6 şi 9 din Legea nr.190/2018 
privind unele 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 temeiul dispoziţiilor art. 94 și 114din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şiimunităţi a fost sesizată spre 
dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege privind abrogarea 
art.6 şi 9 din Legea nr.190/2018 privind unele 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), trimis cu 
adresa nr. PL-x 29 din17 februarie 2020şi înregistrat cu nr.4c-13/74 din18 februarie 
2020. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat inițiativa  
legislativă în condiţiile art. 75 alin. (2) teza a III –a din Constituţia României, 
republicată. 
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Potrivit prevederilor art. 75din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.91 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,Camera 
Deputaţilor esteCameră decizională. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabiliniţiativa legislativă prin avizul 
nr.885din 18octombrie2019. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 
naționalea avizat negativ inițiativa legislativă în ședința din 25 februarie2020. 

Proiectul de legeare caobiect de reglementareabrogarea art.6 şi 9 din 
Legea nr.190/2018 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/CE 
(Regulamentul general privind protecţia datelor), în scopul punerii în acord a 
dispozitiilor Legii nr.190/2018 cu Regulamentul (UE) nr.2016/679. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei juridice au examinat această iniţiativă 
legislativă în şedinţa din9 martie 2020.La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină 
şiimunităţi au fost prezenţideputaţii conform listei de prezenţă.  

În urma examinării iniţiativei legislativeşi a documentelor anexate, 
membrii Comisiei juridice, de disciplină şiimunităţiau hotărât, cu majoritatede voturi, 
adoptareaproiectului de Lege privind abrogarea art.6 şi 9 din Legea nr.190/2018 
privind unele 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 redate în anexa la 
raport. 

În raport cu obiectulşiconţinutulsău, iniţiativa legislativăface parte din 
categoria legilor ordinare.  

 
 
 

PREŞEDINTE 
 

Nicuşor HALICI 

          SECRETAR, 
 

Aida – Cristina CĂRUCERU 

 
 
 
 

Consilier, 
Roxana David 
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Anexă: amendamente admise 
 

Nr. 
crt. 

Legea nr. 190/2018 Text adoptat de Senat Text adoptat de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

1.   Lege privindabrogarea art.6 şi 9 
din Legea nr. 190/2018 privind 
unele 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 
(Regulamentulgeneral privind 
protecţia datelor) 
 

Lege pentru modificarea 
Legii nr.190/2018 privind 
măsuride 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 şiprivind 

 

libera circulaţie a acestor 
date şi de abrogare a 
Directivei 95/46/CE               
(Regulamentul general 
privind protecţia datelor) 
 

2.   Articol unic. - Articolul 6 şi 
articolul 9 din Legea nr. 190/2018 
privind unele 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 

Articol unic. - Legea 
nr.190/2018 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 şiprivind 

Consiliul Legislativ 
apreciem că abrogarea 
art.6 din Legea 
nr.190/2018, care 
prevede, garanţii 
specifice pentru 
prelucrarea datelor cu 
caracter personal în 
contextul îndeplinirii 
unei sarcini care serveşte 
unui interes public, 
inclusiv prin instituirea 
garanţiilorşi în sarcina 
unei părţiterţe, ar trebui 
reanalizată în acord cu 
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Nr. 
crt. 

Legea nr. 190/2018 Text adoptat de Senat Text adoptat de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

Directivei 95/46/EC 
(Regulamentul general privind 
protecţia datelor), se abrogă. 
 

libera circulaţie a acestor 
date şi de abrogare a 
Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general 
privind protecţia datelor), 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea 
I, nr. 651 din 26 iulie 2018, 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 

prevederile art.9 alin.(2) 
lit.g) din Regulament 
 
 

3.  Art. 2: Definiţii 
(1)În aplicarea Regulamentului general 
privind protecţia datelor şi a prezentei 
legi, termenii şi expresiile de mai jos se 
definesc după cum urmează: 
f)îndeplinirea unei sarcini care serveşte 
unui interes public - include acele 
activităţi ale partidelor politice sau ale 
organizaţiilorcetăţeniloraparţinândminorit
ăţilornaţionale, ale organizaţiilor 
neguvernamentale, care servesc realizării 
obiectivelor prevăzute de dreptul 
constituţional sau de dreptul internaţional 
public ori funcţionării sistemului 
democratic, incluzând încurajarea 
participării cetăţenilor în procesul de 
luare a deciziilor şi a pregătirii politicilor 
publice, respectiv promovarea principiilor 

 1. La articolul2 alineatul 
(1) litera f)se abrogă. 
Autor: Florin Iordache 
 

Aceasta definiție, 
prevăzută la art. 
2, este inutilă 
(care exista 
oricum în GDPR 
și este în directă 
aplicare) care 
este în directă 
legătură cu art. 6 
și art. 9 care se 
abrogă. 
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Nr. 
crt. 

Legea nr. 190/2018 Text adoptat de Senat Text adoptat de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

şi valorilor democraţiei. 
 

4.  Art. 6.- Prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi de categorii speciale de date 
cu caracter personal, în contextul 
îndeplinirii unei sarcini care serveşte unui 
interes public 
În cazul în care prelucrarea datelor 
personale şi speciale este necesară pentru 
îndeplinirea unei sarcini care serveşte 
unui interes public conform art. 6 alin. (1) 
lit. e) şi art. 9 lit. g) din Regulamentul 
general privind protecţia datelor se 
efectuează cu instituirea de către operator 
sau de către partea terţă a următoarelor 
garanţii: 
a)punerea în aplicare a măsurilor tehnice 
şi organizatorice adecvate pentru 
respectarea principiilor enumerate la art. 5 
din Regulamentul general privind 
protecţia datelor, în special a reducerii la 
minimum a datelor, respectiv a 
principiului integrităţiişiconfidenţialităţii; 
b)numirea unui responsabil pentru 
protecţia datelor, dacă aceasta este 
necesară în conformitate cu art. 10 din 
prezenta lege; 
c)stabilirea de termene de stocare în 
funcţie de natura datelor şi scopul 
prelucrării, precum şi de termene 

 2. Articolul 6 şi articolul 9 
se abrogă. 
Autor: Florin Iordache 
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Nr. 
crt. 

Legea nr. 190/2018 Text adoptat de Senat Text adoptat de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

specifice în care datele cu caracter 
personal trebuie şterse sau revizuite în 
vederea ştergerii. 
 
Art. 9.- (1)În vederea asigurării 
proporţionalităţiişi a unui echilibru între 
dreptul la protecţia datelor cu caracter 
personal şi a datelor speciale şi 
prelucrarea unor astfel de date de către 
partidele politice 
şiorganizaţiilecetăţeniloraparţinândminori
tăţilornaţionale, organizaţiilor 
neguvernamentale, se vor realiza 
următoarele garanţii: 
a)informarea persoanei vizate despre 
prelucrarea datelor cu caracter personal; 
b)garantarea transparenţeiinformaţiilor, a 
comunicărilor şi a modalităţilor de 
exercitare a drepturilor persoanei vizate; 
c)garantarea dreptului de rectificare 
şiştergere. 
(2)Prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi special este permisă partidelor 
politice 
şiorganizaţiilorcetăţeniloraparţinândminor
ităţilornaţionale, organizaţiilor 
neguvernamentale, în vederea realizării 
obiectivelor acestora, fără 
consimţământul expres al persoanei 
vizate, dar cu condiţia să se prevadă 
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Nr. 
crt. 

Legea nr. 190/2018 Text adoptat de Senat Text adoptat de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

garanţiile corespunzătoare, menţionate la 
alineatul precedent. 
 

5.   
Art. 12:Dispoziţii generale privind măsuri 
corective şisancţiuni 
(3)

 

Încălcarea prevederilor art. 3-9 din 
prezenta lege constituie contravenţieşi se 
sancţionează în condiţiile prevăzute la art. 
83 alin. (5) din Regulamentul general 
privind protecţia datelor. 
 

2. Articolul 12 alineatul (3) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
(3)

Amendament de tehnică 
legislativă, ca urmare  a 
abrogării art. 6 și 9. 

Încălcarea prevederilor 
art. 3-5 și  a art. 7 și 8  din 
prezenta lege constituie 
contravenţieşi se 
sancţionează în condiţiile 
prevăzute la art. 83 alin. (5) 
din Regulamentul general 
privind protecţia datelor. 
 

6.   
Art. 14: Constatarea contravenţiilorşi 
aplicarea de sancţiuniautorităţilorşi 
organismelor publice 

 

(3)Constituie contravenţie încălcarea de 
către autorităţile/organismele publice a 
dispoziţiilor art. 3-9 din prezenta lege. 
 
 

3. Articolul 14 alineatul (3) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

 

(3)Constituie contravenţie 
încălcarea de către 
autorităţile/organismele 
publice a dispoziţiilor art. 3-5 
și a art. 7 și 8 din prezenta 
lege. 
 

 
 


