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PROCES VERBAL
al şedinţelor Comisiei din 16 mai 2001
La lucrările Comisiei din data de 16.05.2001 au fost prezenţi 12 deputaţi.
Şedinţele au fost conduse de preşedintele comisiei, dl. deputat Varujan
Pambuccian.
ORDINEA DE ZI a fost următoarea:
1. Dezbaterea proiectului de Lege

privind prelucrarea datelor cu caracter

personal şi protecţia vieţii private în sectorul telecomunicaţiilor.
Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.
La lucrările Comisiei au participat următorii invitaţi:
•

din partea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei:
-

dl. secretar de stat Dan Malacopol

-

dl. Secretar de stat Sabin Chiricescu

-

dra. Secretar de stat Alexandrina Hârţan

Cu adresa nr. 286/14.05.2001, Comisia a fost sesizată în fond spre dezbatere şi
adoptare cu proiectul de lege privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia
vieţii private în sectorul telecomunicaţiilor.
În şedinţa din 16.05.2001 s-a început dezbaterea pe articole după cum urmează:
Titlul a fost adoptat fără amendamente.
Dl. preşedinte Pambuccian a propus împărţirea proiectului de lege pe capitole,
însă Comisia a decis ca această iniţiativă să fie analizată după parcurgerea întregului
proiect în forma adoptată de Senat.
Art. 1 a fost adoptat cu următoarele amendamente: la alin. 1 dl. Pambuccian a
propus înlocuirea sintagmei „sectorul telecomunicaţiilor” cu „reţele publice de
telecomunicaţii”,

iar la alin. 3 lit.a, dl. deputat Victor Dobre a propus înlocuirea

sintagmei „pentru îndeplinirea obligaţiilor lor stabilite de lege” cu „ … pentru care sunt
în mod legal autorizate”.
Pentru art. 2 s-a propus şi s-a acceptat amânarea discuţiilor după prezentarea
traducerii Directivei 97/66/EC care va fi efectuată de dl. deputat Viorel Coifan.
La art. 3 au fost votate alineatele 1 – 5 ale art. 3, urmând ca alin. 6 să fie discutat
ulterior.
Art. 4 a fost votat în unanimitate în varianta adoptată de Senat.
La art. 5 alin. 1 a fost votat in forma iniţială, iar la alin. 2 s-a propus completarea
cu prevederile anexei la Directiva 97/66/EC, urmând a fi votat după traducerea acesteia.
Cu privire la alin. 3 şi 4 au existat două propuneri cu privire la înlocuirea termenului de
„promovare” cu „comercializare” sau „marketing”, iar membrii comisiei au solicitat o
analiză a oportunităţii utilizării unuia din cei doi termeni propuşi, urmând să se ia o
hotărâre în şedinţa viitoare. La alin. 4 s-a propus şi s-a acceptat în unanimitate înlocuirea
termenului de „acces la date” cu „prelucrarea datelor”.
La art. 6, alin. 2 a fost completat după cum urmează: „(2) Emiterea de facturi
detaliate se face la cererea abonaţilor, cu respectarea drepturilor la protecţia vieţii private
a utilizatorilor şi a abonaţilor, în condiţiile legii.”. Discutarea alin. 3 a fost amânată.
Articolele 7, 8 şi 9 au fost adoptate fără amendamente.
La art. 10 şi 11 s-a propus înlocuirea sintagmei „promovare comercială directă”
cu „marketing direct”.

Art. 12 a fost votat în forma adoptată de Senat.
La art. 13 alin. 2, dl deputat Robert Raduly a solicitat Ministerului să analizeze
posibilitatea grupării contravenţiilor în funcţie de gravitate, în vederea stabilirii mai
nuanţate a cuantumului amenzilor.
După art. 13 s-a propus introducerea unui articol prin care să se dea posibilitatea
actualizării cuantumului amenzilor prin Hotărâre de Guvern.
La art. 14, dl deputat Robert Raduly a propus şi comisia a adoptat completarea: „
… Monitorul Oficial al României, partea I.”

Următoarele şedinţe vor avea loc în zilele de 23.05.2001, orele 14.00 şi
24.05.2001, orele 9.00 .
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