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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                    Bucureşti 
şi comunicaţiilor                             17–19 aprilie 2012  
 
 

SINTEZA 

            activităţii Comisiei din  17 – 19 aprilie 2012 

 

La şedinţele Comisiei din ziua de 17 aprilie 2012 au fost prezenţi: Constantin Chirilă, 

Adrian Bădulescu, Florin Serghei Anghel, Farago Petru, Pambuccian Varujan, Ibram Iusein. 

Au fost absenţi: Relu Fenechiu, Aurelia Vasile, Mircea Cazan, Dan Nica, Matei Radu 

Brătianu, Florin-Cristian Tătaru, Valerian Vreme, Arion Viorel, Gheorghe Zoicaş. La 

şedinţele Comisiei din zilele de 18 şi 19 aprilie 2012 au fost prezenţi: Constantin Chirilă, 

Adrian Bădulescu, Florin Serghei Anghel, Farago Petru, Pambuccian Varujan, Ibram Iusein, 

Gheorghe Zoicaş. Au fost absenţi: Relu Fenechiu, Aurelia Vasile, Mircea Cazan, Dan Nica, 

Matei Radu Brătianu, Florin-Cristian Tătaru, Valerian Vreme, Arion Viorel.  

 

Pe ordinea de zi a Comisiei din ziua de 17 aprilie 2012 s-a aflat: 

1. PLx nr.10/2012 - 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. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi şi de domnul deputat Constantin Chirilă, vicepreşedintele 

Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.  

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 

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. 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=24&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=10&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=222&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=45&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=329&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=24&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=10&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=222&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=45&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=329&cam=2&leg=2008
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La şedinţa comună a celor două comisii sesizate în fond din 17 aprilie 2012 au 

participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului Justiţiei - doamna Alina Bica, 

secretar de stat şi doamna Oana Bucur – consilier juridic; din partea Ministerului 

Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale - doamna Carmen Elian, director adjunct; din 

partea Serviciului Român de Informaţii - domnii Dumitru Dumbravă, Eugen Iorga şi Surugiu 

Marius. 

În cadrul şedinţei comune a celor două comisii au fost continuate discuţiile pe 

marginea articolelor a căror formă nu a fost definitivată în şedinţele anterioare. Membrii 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi împreună cu reprezentanţii Ministerului Justiţiei 

au stabilit definiţia infracţiunii grave de la art.2, alin.(1) lit.e).  

Domnul deputat Varujan Pambuccian a propus ca întreaga responsabilitate privind 

integritatea datelor transmise sau primite conform legii să revină ultimei persoanei care a 

semnat electronic respectivele date. 

Având în vedere că asupra unor articole nu s-a luat o decizie finală, acestea rămânând 

în discuţie pentru a se găsi o formulare cât mai clară, domnul preşedinte Daniel Buda a 

propus amânarea pentru miercuri, 18 aprilie 2012, a dezbaterilor acestei iniţiative legislative, 

propunere acceptată în unanimitate de către membrii prezenţi. 

 

 Pe ordinea de zi a Comisiei din ziua de 18 aprilie 2012 s-au aflat: 

1. PLx nr.10/2012 - 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 

2. PLx nr.53/2012 - Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr.117/2011 privind constituirea „Infrastructurii comune de 

comunicaţii electronice a statului” 

Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul deputat Daniel Buda, 

preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi de domnul deputat Constantin 

Chirilă, vicepreşedintele Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.  

La şedinţa comună a celor două comisii sesizate în fond din 18 aprilie 2012 au 

participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului Justiţiei - doamna Alina Bica, 

secretar de stat şi doamna Oana Bucur – consilier juridic; din partea Ministerului 

Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale - doamna Carmen Elian, director adjunct; din 

partea Serviciului Român de Informaţii - domnii Dumitru Dumbravă, Eugen Iorga şi Surugiu 

Marius. 
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S-a continuat dezbaterea pe articole a propunerii legislative. În urma dezbaterilor s-au 

stabilit următoarele: fiecare persoană care certifică datele sub semnătură electronică răspunde, 

potrivit legii, pentru integritatea şi securitatea acelor date; dacă, în cauză, s-a dispus o soluţie 

de neîncepere a urmăririi penale, scoatere de sub urmărire penală, încetare a urmăririi penale 

sau de clasare, procurorul este obligat ca, în termen de 5 zile de la dispunerea soluţiei, să 

înştiinţeze despre aceasta persoana ale cărei comunicări au fost vizate de solicitare; organele 

de cercetare ale poliţiei judiciare au dreptul să solicite datele reţinute în baza legii doar cu 

aprobarea procurorului care supraveghează sau efectuează urmărirea penală, ori a 

procurorului competent potrivit procedurii de dare în urmărire a persoanelor; în procedura 

căutării persoanei dispărute, organele de poliţie au dreptul să solicite datele reţinute în baza 

prezentei legi doar cu avizul procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria pe 

raza căreia funcţionează organul de poliţie sesizat; dacă, în cauză, instanţa a pronunţat o 

hotărâre de condamnare, achitare sau încetare a procesului penal, rămasă definitivă, datele 

reţinute se arhivează odată cu dosarul cauzei, la sediul instanţei, cu respectarea prevederilor 

legale privind arhivarea documentelor în formă electronică. 

În urma examinării propunerii legislative, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi şi membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, au hotărât, cu 

unanimitate de voturi a membrilor prezenţi, să se supună dezbaterii plenului Camerei 

Deputaţilor raportul comun de adoptare a propunerii legislative cu amendamentele din anexă. 

Lucrările şedinţei Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 18 

aprilie 2012 au fost conduse de domnul deputat Constantin Chirilă, vicepreşedintele 

Comisiei. Domnul vicepreşedinte Constantin Chirilă a făcut o prezentare a proiectului de lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.117/2011 privind constituirea 

„Infrastructurii comune de comunicaţii electronice a statului”, precizând că termenul de 

depunere a raportului este 25 aprilie 2012, iar ca până la încheierea săptămânii în curs 

urmând să fie primite avize de la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, Comisia pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, Comisia pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

Având în vedere faptul că nu s-au primit toate avizele de la comisiile sesizate, domnul 

vicepreşedinte Constantin Chirilă a propus amânarea dezbaterii proiectului de lege pentru o 

şedinţă ulterioară. 

 
 

Pe ordinea de zi a Comisiei din ziua de 19 aprilie 2012 s-au aflat: 

1. [COM(2012)11] - Studiu asupra Propunerii de Regulament al Parlamentului 

European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea 
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datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (Regulament general 

privind protecția datelor); 

2. [COM(2012)10] - Studiu asupra Propunerii de Directivă a Parlamentului European și 

a Consiliului privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu 

caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, identificării, 

investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și libera 

circulație a acestor date. 

Cele două proiecte de acte normative europene se află, în prezent, în studiu, urmând 

ca dezbaterile pe marginea acestora să aibă loc într-o şedinţă ulterioară. 

 

VICEPREŞEDINTE, 

                                               Constantin Chirilă 
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