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AVIZ
la

Propunerea legislativa privind obligatia autoritatilor a institu^ilor publice de a furniza 
informafule pe care le detin in legatura cu persoana fizica care le solicita

Comisia pentru afaceri europene a fost sesizata, prin adresa nr. L401/2020, in 
vederea intocmirii avizului la Propunerea legislativa privind obligatia autoritatilor si a 
institutiilor publice de a furniza informatiile pe care le detin in legatura cu persoana fizica 
care le solicita.

Potrivit initiatorului, propunerea legislativa are ca scop eficientizarea raportului 
dintre administrafia publica §i cetafean prin stabilirea unui cadru legal prin care orice 
persoana fizica din Romania prime^te informafii cu caracter personal pe care le solicita de 
la institufiile publice, intrucat in legislafia actuala nu exista o lege-cadru care sa oblige toate 
institufiile publice care interacfioneaza cu cetafeni sa puna la dispozifie toate datele pe 
care le defin despre ace§tia, la cerere, intr-un anumit termen.

La lucrarile Comisiei pentru Afaceri Europene din data de 14 iulie 2020 au 
participat initiatorul, senatorul Nicu Falcoi, si reprezentanfi ai Autoritatii Nationale pentru 
Supravegherea Datelor cu Caracter Personal.

In conformitate cu prevederile articolului 133^ din Regulamentul Senatului, cu 
modificarile si completarile ulterioare, sedinta comisiei a avut loc prin mijloace electronice.

Pe parcursul dezbaterilor membrii Comisiei pentru Afaceri Europene au formulat 
urmatoarele observatii:

> Propunerea legislativa este urmarea mai multor sesizari justificate ale 
cetatenilor romani si semnaleaza situatii reale cu care se confrunta acestia in 
dialogul cu unele entitati publice;

> Din acest punct de vedere, Comisia pentru Afaceri Europene atrage atentia ca 
exista o inertie a unor institutii care, desi au acces la baze de date comune §i 
sunt autorizate sa prelucreze date personale, solicita cetafeanului acte 
administrative in format print de la institutia partenera (ex. Casa Nationals 
de Pensii Publice si Inspectoratul Teritorial de Munca, in pofida faptului ca au 
acces comun la Registrul General de Evidenta a Salariatilor - ReviSal 
solicita cetatenilor acte administrative de la institutia partenera pentru 
intocmirea si solutionarea dosarelor de pensie);

> Din perspectiva examinarii legislatiei comunitare, Comisia constata ca multe 
prevederi ale propunerii legislative se regasesc in Regulamentul (UE) 
2016/679 privind protecfia persoanelor fizice in ceea ce prive§te



4.,

preiucrarea datelor cu caracter personal privind libera circula(ie a 
acestor date $i de abrogare a Directivei 95/46/CE (RGPD), de directa 
aplicabilitate in toate statele membre ale Uniunii Europene incepand cu data 
de 25 mai 2018;
Suprapuneri in reglementare se intalnesc atat la capitolul Definitii - art.4 
alin.(7] si alin.(8], art.15 alin.[3) RGPD la cel referitor la Exceptii - art.l2 
RGDP-, cat si la cel referitor la Constatarea de contraventii si aplicarea de 
sanctiuni autoritatilor §i institutiilor publice - art.83 §i art.84 RGPD;
Comisia constata ca este nevoie de o crestere a nivelului de constientizare 
publica referitoare la utilizarea Regulamentului RGDP, atat din pespectiva 
drepturilor conferite cetateanului, cat si din cea referitoare la obligafiile ce 
revin institutiilor si autoritatilor publice;
Comisia pentru Afaceri Europene apreciaza grija pentru cetatean, dar 
constata ca situatiile semnalate tin de aplicarea unor reglementari deja 
existente. 0 suprareglementare ar crea confuzie si, din acest punct de vedere, 
nu este oportuna avizarea favorabila;

>

>

>

In consecin^a, Comisia pentru Afaceri Europene a hotarat, cu majoritatea voturilor 
senatorilor prezen^i, sa formuleze Aviz negativ la Propunerea legislative privind obliga^ia 
autoritatilor a institutiilor publice de a flimiza informatiile pe care le defin m legatura cu persoana 
fizica care le solicita - L 401/2020.
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