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RAPORT
asupra Propunerii legislative privind abrogarea art.6 si 9 din 

Legea nr.190/2018 privind unele masuri de punere in aplicare 

a Regulamentuliii (UE) 2016/679 al Parlamentului European si 

al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor 

fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter 

personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a
Directivei 95/46/EC

(Regulamentul general privind protectia datelor)
In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 

modificarile ulterioare, Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati ^i validari, prin 
adresa nr. L554/2019 din data de 28 octombrie 2019, a fost sesizata de catre Biroul 
permanent al Senatului, m vederea dezbaterii §i elaborarii raportului, asupra Propunerii 
legislative privind abrogarea arts ^i 9 din Legea nr.190/2018 privind unele masuri de 
punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste 
prelucrarea datelor cu caracter personal ^i libera circulatie a acestor date si de 
abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul general privind protectia datelor), 
inijiatori: Senatori;Carciumaru Florin - senator PSD; Iriza Scarlat - senator Independent; 
Resmeripa Cornel-Cristian - senator PSD; Sbirnea Liliana - senator PSD.

Proiectul legislativ are ca obiect de reglementare, potrivit expunerii de motive, 
abrogarea art.6 §i 9 din Legea nr.190/2018 privind masuri de punere m aplicare a 
Regulamentului (UE] 2016/679 al Parlamentului European §i al Consiliului din 27 aprilie 
2016 privind protectia persoanelor fizice m ceea ce priveste prelucrarea datelor cu 
caracter personal §i privind libera circulatie a acestor date §i de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor] - se urmareste punerea m 
acord a dispozitiilor Legii nr.190/2018 cu Regulamentul (UE] nr.2016/679.

Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislativa §i a avizat favorabil cu 
observa^ii §i propuneri.

Consiliul Economic §i Social a avizat favorabil propunerea legislativa.
Comisia pentru afaceri europene precum §i Comisia pentru drepturile omului, 

egalitate de $anse, culte §i minoritafi au avizat favorabil.
La dezbaterea propunerii legislative a participat, m conformitate cu prevederile 

art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile ulterioare, doamna Alina 
Savoiu, director m cadrul AutoritaUi Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu 
Caracter Personal.



in ^edin^a din 27 noiembrie 2019, membrii Comisiei juridice, de numiri, disciplina, 
imunita^i validari au hotarat, cu unanimitate de voturi ale celor prezenti. sa adopte sa
adopte un raport de admitere, fara amendamente.

Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunita^i §i validari supune spre dezbatere ^i 
adoptare, Plenului Senatului, raportul de admitere, fara amendamente, precum si 
propunerea legislativa.

in raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativa face parte din 
categoria legilor ordinare §i urmeaza a fi adoptata in conformitate cu prevederile art.76 
alin.(2) din Constitu^ie.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(l] din Constitu^iia Romaniei, republicata, §i ale 
art.92 alin.(7) pct.l din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile ulterioare,
Senatul este prima Camera sesizata.

Pre^ddmte. Secretar,

Senator Serban NICOLAE Senator Adrian Nicolae DIACONU

Intocmit, consilier Costel Gruia


