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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru tehnologia informaţiei                                          Bucureşti 
şi comunicaţiilor                       13 - 16 februarie 2012 
 
 

SINTEZA 

            activităţii Comisiei din 13-16 februarie 2012 

La lucrările Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 13 şi 14 
februarie 2012 au fost prezenţi: Constantin Chirilă, Adrian Bădulescu, Florin Serghei Anghel, 
Valerian Vreme, Farago Petru, Pambuccian Varujan, Gheorghe Zoicaş, Arion Viorel. Au fost 
absenţi: Relu Fenechiu, Aurelia Vasile, Mircea Cazan, Dan Nica, Matei Radu Brătianu, 
Florin-Cristian Tătaru, Ibram Iusein. La lucrările Comisiei din 15 şi 16 februarie au fost 
prezenţi: Constantin Chirilă, Adrian Bădulescu, Florin Serghei Anghel, Farago Petru, 
Pambuccian Varujan, Gheorghe Zoicaş, Arion Viorel. Au fost absenţi: Relu Fenechiu, 
Aurelia Vasile, Mircea Cazan, Dan Nica, Matei Radu Brătianu, Florin-Cristian Tătaru, Ibram 
Iusein, Valerian Vreme. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Constantin Chirilă, vicepreşedinte al 
Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor şi de domnul deputat Daniel Buda, 
preşedintele Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi. 

Pe ordinea de zi a Comisiei s-au aflat: 
1. Cererea de reexaminare a Legii privind regimul infrastructurii reţelelor de 

comunicaţii electronice (Plx nr.229/2010), solicitată de Preşedintele României; 
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.111/2011 privind comunicațiile electronice (Plx nr.1/2012); 
3. Propunerea legislativă privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de 

furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii 
de comunicaţii electronice destinate publicului (Plx nr.10/2012). 

 
1. Cererea de reexaminare a Legii privind regimul infrastructurii reţelelor de 
comunicaţii electronice (Plx nr.229/2010) solicitată de Preşedintele României 

 
În data de 28 martie 2011 Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia 

pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, au fost sesizate spre dezbatere cu 
Reexaminarea Legii privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice (PL-x 
229/2010) solicitată de Preşedintele României.  
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Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  
      Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins Cererea de reexaminare în 
şedinţa din 23 martie 2011. 

Legea trimisă spre promulgare are ca obiect de reglementare instituirea regimului 
infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice, stabilindu-se condiţiile în care se va 
realiza accesul pe proprietatea publică sau privată în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii 
sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare 
susţinerii acestora, precum şi unele măsuri privind constituirea de reţele de comunicaţii 
electronice. 
 Preşedintele României a cerut reexaminarea Legii la data de 15 decembrie 2010. În 
Cererea de reexaminare Preşedintele României apreciază următoarele: 
 - Legea trimisă spre promulgare stabileşte condiţiile în care se realizează accesul pe 
proprietatea publică sau privată în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării 
reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii 
acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum şi unele măsuri 
privind construirea de reţele de comunicaţii electronice. 
 - Art. 3 alin. (5) din lege dispune că „accesul pe proprietăţi pentru realizarea unor 
activităţi din domeniul apărării naţionale, siguranţei naţionale şi ordinii publice se realizează 
pe baza reglementărilor speciale". Având în vedere faptul că actul normativ reprezintă legea 
specială privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice. Preşedintele 
României consideră că legea trimisă la promulgare trebuie să prevadă ca accesul pe 
proprietăţi al instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale trebuie 
să se realizeze nediscriminatoriu în raport cu operatorii publici. 
 - Art. 4 din legea transmisă spre promulgare stabileşte condiţiile ce trebuie îndeplinite 
cumulativ pentru ca furnizorii de reţele de comunicaţii electronice să beneficieze de „dreptul 
de acces pe proprietăţi pe deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică...", respectiv ca 
„... exerciţiul acestui drept să nu contravină uzului sau interesului public căruia îi sunt 
destinate imobilele în cauză...", iar efectuarea lucrărilor respective să nu fie de natură a 
contraveni „... cerinţelor specifice de urbanism, de amenajare a teritoriului sau privind 
calitatea în construcţii ori celor privind protecţia mediului, a sănătăţii sau a ordinii publice pe 
care trebuie să le respecte...". Preşedintele României consideră că pe lângă aceste două 
condiţii cumulative trebuie introdusă şi aceea ca efectuarea lucrărilor să nu contravină 
cerinţelor privind apărarea şi siguranţa naţională. 
 - Art. 5 al legii stabileşte condiţiile în care furnizorii de reţele publice de comunicaţii 
electronice beneficiază de „dreptul de acces pe proprietăţi, pe deasupra, în sau sub imobilele 
proprietate privată". Contrar principiului inviolabilităţii proprietăţii private şi al art. 44 din 
Constituţia României republicată, care garantează proprietatea, acordul proprietarului nu este 
prevăzut între condiţiile care trebuie îndeplinite de furnizori pentru obţinerea accesului pe 
proprietăţi. Preşedintele României consideră că se impune modificarea acestui text în acord 
cu prevederile constituţionale referitoare la garantarea dreptului de proprietate şi la 
inviolabilitatea proprietăţii private. 
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 - Art. 8 din lege prevede „în vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea 
publică, solicitantul va transmite o cerere titularului dreptului de administrare, de concesiune, 
de închiriere sau de folosinţă gratuită după caz, asupra imobilului respectiv, însoţită de toate 
documentele solicitate, arătând îndeplinirea condiţiilor de acces". Preşedintele României  
consideră că pentru respectarea dreptului de proprietate, garantat de art. 44 din Constituţia 
României solicitarea de acces pe proprietatea publică trebuie transmisă proprietarului nu altor 
persoane ori entităţi care au doar calitatea de detentori asupra respectivelor proprietăţi. 
 - Art. 10 alin. 2 al legii dispune că „în cazul proiectelor de instalare de infrastructură 
realizate cu participarea sau sprijinul autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale 
ori finanţate, total sau parţial din fonduri publice, furnizorii de reţele de comunicaţii 
electronice beneficiază de acces deschis la această infrastructură pentru o perioadă de cel 
puţin 7 ani, cu respectarea principiilor nediscriminării, proporţionalităţii şi obiectivităţii". 
Formularea textului se consideră mult prea extinsă dând acces gratuit şi deschis oricărui 
furnizor de comunicaţii electronice la o infrastructură realizată total sau parţial din fonduri 
publice ori cu sprijinul autorităţilor. Preşedintele României consideră că ar fi necesar ca 
accesul pe proprietăţi al persoanelor prevăzute la art. 3 alin.(1) să fie permis dacă este necesar 
interesului public general, pentru instituţiile din domeniul apărării, ordinii publice şi 
siguranţei naţionale, accesul pe proprietăţi trebuie să fie permis în mod necondiţionat, dacă 
este necesar pentru realizarea misiunilor şi atribuţiilor funcţionale iar pentru alte persoane, 
prevăzute la art. 3 alin.(2) accesul pe proprietăţi trebuie să fie permis doar în cazuri 
excepţionale, temeinic justificate. 
 - Capitolul III al legii, referitor la „utilizarea partajată a infrastructurii” reglementează 
dreptul de negociere al furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice cu privire la utilizarea 
partajată a infrastructurii cu orice persoană care deţine sau controlează elemente de 
infrastructură de comunicaţii electronice precum şi modalitatea de soluţionare de către 
ANCOM a situaţiei în care părţile nu se înţeleg cu privire la acest mod de utilizare". Având în 
vedere faptul că ANCOM nu are atribuţii cu privire la reglementarea activităţii şi 
infrastructurii instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale se 
Preşedintele României consideră că acestea trebuie exceptate reglementării privind utilizarea 
partajată a infrastructurii. 
 - Art. 25 alin. (2) reglementează autorizarea lucrărilor de infrastructură a reţelelor 
publice de comunicaţii electronice, „inclusiv emiterea avizului coordonator pentru astfel de 
lucrări, respectiv proiectarea şi realizarea traseelor sistematizate ale reţelelor de comunicaţii 
electronice... pe baza normelor tehnice specifice aprobate prin hotărâre a Guvernului la 
propunerea comună a Ministerului Comunicaţilor şi Societăţii Informaţionale şi a 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului". Având în vedere specificul activităţii 
reglementate de lege, Preşedintele României consideră că în procesul de avizare a normelor 
tehnice specifice trebuie implicate şi instituţiile din domeniul apărării, ordinii publice şi 
siguranţei naţionale ca instituţii avizatoare. 
 În data de 7 aprilie 2011 Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a 
trimis un raport preliminar asupra cererii de reexaminare către Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi. 
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  În data de 5 mai 2011 Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a 
primit un alt raport preliminar de la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 
 În data de 14 februarie 2012 a avut loc şedinţa comună a celor două comisii sesizate  
cu Reexaminarea Legii privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice. La 
şedinţă au participat, din partea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii, domnul Cătălin Marinescu – preşedinte şi domnul Marius Săceanu – director, 
iar din partea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, domnul Mircea Ghiţă. 

În urma analizării Cererii de reexaminare a Legii privind regimul infrastructurii 
reţelelor de comunicaţii electronice, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi 
membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, au hotărât, cu majoritate 
de voturi (1 vot împotrivă), să se supună dezbaterii plenului Camerei Deputaţilor raportul 
comun al celor două comisii, de admitere a cererii de reexaminare şi de adoptare a Legii 
privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice, în forma prezentată în 
anexele la raport, cu amendamentele admise şi respinse. 
   
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2011 
privind comunicațiile electronice (Plx nr.1/2012); 
 

În data de 1 februarie 2012 Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor şi 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate spre dezbatere în fond, în 
procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.111/2011 privind comunicaţiile electronice (Plx nr. 1/2012).  

Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 
Consiliul Legislativ şi Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic au avizat favorabil proiectul de lege. 
Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect transpunerea în legislaţia naţională a 

normelor cuprinse în Directiva 2009/136/CE şi în Directiva 2009/l40/CE, urmărind, totodată, 
stabilirea unui cadru unitar intern pentru reglementarea serviciilor de comunicaţii electronice, 
a reţelelor de comunicaţii electronice, a infrastructurii şi a serviciilor asociate, precum şi a 
anumitor aspecte privind echipamentele terminale menite să faciliteze accesul utilizatorilor cu 
dizabilităţi. 

Caracterul de urgenţă al reglementării se motivează prin faptul că Directivele 
2009/136/CE şi 2009/140/CE aveau ca termen final de transpunere integrală data de 25 mai 
2011. Ca urmare a nerespectării acestui termen, Comisia Europeană a declanşat deja 
proceduri prealabile acţiunii în constatare a neîndeplinirii obligaţiilor în temeiul art.258 din 
TFUE, România primind pe 18 iulie 2011 Notificarea de punere în întârziere în cauzele 
nr.2011/0939, respectiv nr.2011/0940. În data de 24 noiembrie 2011, Comisia  Europeană a 
emis avizul motivat în cauzele menţionate - ultima etapă precontencioasă a acţiunii în 
constatarea neîndeplinirii obligaţiilor, stabilind data de 25 ianuarie 2012 ca termen de 
conformare şi de comunicare a măsurilor de transpunere a acestor directive, înainte de a 
sesiza Curtea de justiţie a Uniunii Europene.  



 5 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor şi Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi au dezbătut proiectul de lege în şedinţa din data de 14 februarie 2012. 

La lucrările comisiilor au participat, în calitate de invitaţi, din partea Autorităţii 
Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, domnul Cătălin Marinescu – 
preşedinte şi domnul Marius Săceanu – director, iar din partea Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale, domnul Mircea Ghiţă. 

În urma examinării proiectului de lege s-a hotărât, cu unanimitate de voturi a 
membrilor prezenţi, să se supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, 
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, în forma prezentată de iniţiator. 

 
 

3. Propunerea legislativă privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii 
de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii 
electronice destinate publicului (Plx nr.10/2012). 
 

În data de 1 februarie 2012 Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia 
pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu 
propunerea legislativă privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele 
publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice 
destinate publicului (Pl-x 10/2012), a cărei iniţiatori sunt domnii deputaţi PD-L Valerian 
Vreme şi Adrian Bădulescu. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă. 
Consiliul Legislativ a avizat favorabil, cu observaţii şi propuneri, iniţiativa legislativă.  
Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr.11119/DRP din 15 decembrie 

2011, constată că propunerea legislativă îndeplineşte cerinţa dreptului Uniunii Europene de a 
transpune în dreptul intern Directiva 2006/24/CE privind reţinerea datelor, dar nu 
îndeplineşte în totalitate cerinţa respectării Deciziei Curţii Constituţionale nr.1258/2009, care 
declară neconstituţionale prevederile precum însăşi activitatea de reţinere a datelor şi  
consideră că “Parlamentul este singurul în măsură să se pronunţe asupra adoptării propunerii 
legislative.” 

Asociaţia Naţională a Internet Service Providerilor din România a trimis un punct de 
vedere în legătură cu această propunere legislativă în numele a opt organizaţii non-
guvernamentale din domeniul digital (servicii de comunicaţii electronice) şi drepturile 
omului, prin care semnalează că Directiva 2006/24/EC privind păstrarea datelor de trafic 
informaţional şi implementarea sa în România constituie o încălcare a dreptului la viaţă 
privată al cetăţenilor. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea regulilor privind 
reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii 
electronice şi de funizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, în 
scopul transpunerii Directivei 2006/24/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
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păstrarea datelor generate sau prelucrate în legătură cu funizarea serviciilor de comunicaţii 
electronice accesibile publicului sau de reţele de comunicaţii publice şi de modificare a 
Directivei 2002/58/CE. 

Transpunerea iniţială a Directivei 2006/24/CE a fost realizată prin Legea nr.298/2008 
privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de funizorii de servicii de comunicaţii 
electronice destinate publicului sau de reţele publice de comunicaţii, lege a carei 
neconstituţionalitate a fost constatată de către Curtea Constituţională prin Decizia 
nr.1258/2009, în integralitate. 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor şi Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi au luat în discuţie propunerea legislativă în şedinţa din data de 14 
februarie 2012. 

La lucrările comisiilor au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 
pentru afaceri europene, domnul Răzvan Horaţiu Radu – subsecretar de stat, reprezentantul 
României în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. 

Domnul preşedinte Daniel Buda a menţionat faptul că, pe de o parte, Comisia 
Europeană a a declanşat procedura de infringement împotiva României pentru netranspunerea 
în dreptul intern a Directivei 2006/24/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
păstrarea datelor generate sau prelucrate în legatură cu funizarea serviciilor de comunicaţii 
electronice acesibile publicului sau de reţele de comunicaţii publice şi de modificare a 
Directivei 2002/58/CE, iar pe de altă parte există o Decizie a Curţii Constituţionale prin care 
se declară neconstituţionale prevederi din această propunere legislativă.  

Domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
a propus amânarea cu 2 săptămâni a discuţiilor pe marginea acestei propunerii legislative, 
pentru ca instituţiile avizatoare să formuleze un punct de vedere în scris. De asemenea s-a 
cerut şi un nou punct de vedere al Guvernului referitor la această propunere legislativă. 

În urma discuţiilor, s-a hotărât cu unanimitatea membrilor prezenţi amânarea cu 2 
săptămâni a dezbaterii acestei propuneri legislative. 

 
 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

                                              Constantin Chirilă 
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