PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru Tehnologia Informaţiei
şi Comunicaţiilor

Bucureşti

04 şi 07 iunie 2001

PROCES VERBAL
al şedinţelor Comisiei din 04 şi 07 iunie 2001
La lucrările Comisiei din data de 04.06.2001 au fost prezenţi 12 deputaţi.
La lucrările Comisiei din data de 07.06.2001 au fost prezenţi 13 deputaţi.
Şedinţele au fost conduse de preşedintele comisiei, dl. deputat Varujan
Pambuccian.
ORDINEA DE ZI a fost următoarea:
1. Dezbaterea proiectului de Lege pentru protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.
La lucrările Comisiei au participat următorii invitaţi:
• dl. Marton Arpad, deputat U.D.M.R.
• din partea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei:
- dra. secretar de stat Alexandrina Hârţan
În şedinţa din 04.06.2001 au fost analizate şi votate în unanimitate propunerile de
amendamente depuse de dl. deputat Marton Arpad:
1. după art.3 – introducerea unui nou articol, numerotat 4, cu următorul conţinut:
„art. 4 – Exercitarea drepturilor prevăzute în prezenta lege nu poate fi restrânsă
decât în cazuri expres şi limitativ prevăzute de lege.”
2. art. 11 alin. (3) – eliminare
3. art. 11 alin. (4) – reformularea textului astfel:

„(4) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se face
exclusiv cu scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii
cu privire la sursele de informare.”
4. art. 11 alin. (5) - reformularea textului astfel:
„(5) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se face
exclusiv în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică sau în orice alte situaţii în
care furnizarea unor asemenea informaţii se dovedeşte imposibilă sau ar implica un efort
disproporţionat faţă de interesul legitim lezat, precum şi în situaţiile în care înregistrarea
sau comunicarea datelor este expres prevăzută de lege.”
5. art. 12 alin. (6) – eliminare
6. art. 13 alin. (4) - eliminare
7. art. 14 alin. (5) – eliminare
8. art. 15 alin. (1) – completarea textului cu următoarea sintagmă:
„…şi dacă aceste activităţi se realizează în limitele prevăzute de art. 2 alin.. (5) al
prezentei legi.”
9. art. 21 alin. (3) lit. j – reformularea textului astfel:
„j) motivele care justifică aplicarea art. 10, art. 11 alin. (3) şi (4) şi art. 14 alin. (5),
în situaţia în care prelucrarea datelor se face exclusiv în scopuri jurnalistice literare sau
artistice, ori în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică.”
În şedinţa din data de 07.06.2001, Comisia a analizat şi aprobat în unanimitate de
voturi art. 1 în forma propusă de iniţiator.
Pentru analiza art. 2, în care se reglementează domeniul de aplicare al acestei legi,
în urma unor discuţii prelungite, Comisia a solicitat un punct de vedere al Ministerului
Justiţiei şi al Ministerului de Interne.
Următoarea şedinţă va avea loc în data de 11.06.2001, ora 17.00. La această
şedinţă vor fi invitaţi reprezentanţi ai celor 2 ministere.
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