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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 
 

 
PLx nr.167/2018 

AVIZ 
 

asupra propunerii legislative privind măsuri de punere în aplicare a 
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 

27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora date și de 

abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul general privind protecția 
datelor) 

 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 

republicat, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor, spre avizare propunerea legislativă privind măsuri de punere în 

aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora 

date și de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul general privind 

protecția datelor) (PLx nr.167/2018). 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare crearea cadrului normativ 

necesar aplicării adecvate a Regulamentului (UE)2016/679 al Parlamentului European și 

al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare 

a Directivei 95/46/EC (Regulamentul general privind protecția 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. 

 Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă, cu observaţii şi 

propuneri, conform avizului nr. 98/26.03.2018. 

 Consiliul Economic și Social a avizat favorabil inițiativa legislativă cu observații 

și propuneri, cu avizul nr. 1651/17.04.2018. 

 Prin conținutul său normativ, propunerea legislativă se încadrează în categoria 

legilor organice, iar în aplicarea art.75 alin.(1) din Constituția României republicată 

Camera Deputaților este prima Cameră sesizată. 



 2 

 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au dezbătut propunerea 

legislativă şi au hotărât, cu majoritate de voturi (6 voturi pentru, 3 voturi 

împotrivă și 1 abținere) a membrilor prezenţi, avizarea favorabilă a acesteia.  

                                                            
 PREŞEDINTE,   

 
Cătălin Drulă 


	Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor
	AVIZ


