
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

COMISIA PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI 
COMUNICAȚIILOR 

 

Către, 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL DE RESPINGERE asupra 

propunerii legislative privind colectarea datelor personale ale 

utilizatorilor serviciilor de tip Prepay, trimisă cu adresa nr. PLx nr. 361 

din 7 octombrie 2013 şi înregistrată la Comisia pentru tehnologia 

informaţiei şi comunicaţiilor cu nr.4c-16/69/08.10.2013. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă  

face parte din categoria legilor ordinare. 

 

          PREŞEDINTE,                                                          

DANIEL VASILE OAJDEA 

  

 

 

 

 

 

 

mihaela.astafei
New Stamp



 2 

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

COMISIA PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI 
COMUNICAȚIILOR 

 
 

RAPORT DE RESPINGERE 
asupra propunerii legislative privind colectarea datelor 

personale ale utilizatorilor serviciilor de tip Prepay 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicațiilor a fost sesizată spre dezbatere în fond, cu propunerea 
legislativă privind colectarea datelor personale ale utilizatorilor 
serviciilor de tip Prepay, trimisă cu adresa nr. PLx nr. 361 din 7 
octombrie 2013 şi înregistrată la Comisia pentru tehnologia informaţiei 
şi comunicaţiilor cu nr. 4c-16/69/08.10.2013. 

Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, 
republicată, şi ale art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins 
propunerea legislativă în şedinţa din 2 octombrie 2013. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, 
cu observaţii şi propuneri, conform avizului nr.235/03.04.2013. 

Guvernul, prin punctul de  vedere transmis cu adresa nr.669 din 
10 mai  2013, nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a avizat negativ propunerea legislativă 
conform avizului nr. 4c-5/424/15 octombrie 2013. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat negativ 
propunerea legislativă, conform avizului nr. PLx 361/07.10.2013.  

Propunerea legislativă are ca obiect stabilirea unor măsuri 
privind colectarea datelor personale ale utilizatorilor serviciilor de 
telefonie mobil de tip Prepay, în vederea  împiedicării unor atentate la 
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siguranţa naţională, precum şi  a identificării persoanelor care apelează 
abuziv numărul de urgenţă 112, întrucât, potrivit  expunerii de motive, 
peste 70% din apelurile  primite au fost  false, iar  mai  mult  de 
jumătate au  fost efectuate de pe  telefoane mobile care  utilizau 
serviciile Prepay. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor a dezbătut propunerea legislativă pe parcursul mai 
multor  şedinţe, votul final fiind dat în data de 10 decembrie 2013. 

În urma examinării propunerii legislative și a opiniilor exprimate 
membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi a 
membrilor prezenţi, să se supună plenului Camerei Deputaţilor, 
raportul de respingere a propunerii legislative privind 
colectarea datelor personale ale utilizatorilor serviciilor de tip 
Prepay, din următoarele considerente: 

- Propunerea legislativă nu precizează care sunt datele cu caracter 
personal din actul de identitate, buletinul de identitate, cartea de 
identitate sau pașaport care urmează să fie prelucrate de către 
furnizorii de servicii preplătite. Prin prelucrarea tuturor datelor cu 
caracter personal conținute în de actul de identitate al unei 
persoane vizate de către furnizorii de servicii de comunicații 
electronice de tip Prepay sunt încălcate principiile prelucrării 
datelor, mai ales cel al proporționalității și neexcesivității, 
prevăzute în Directiva 95/46/CE și de Legea nr.677/2001 pentru 
protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și 
completările ulterioare. 

- măsura colectării datelor personale ale utilizatorilor serviciilor de 
tip Prepay este inutilă din punct de vedere practic. Utilizarea de 
persoane interpuse este o practică frecventă care face 
introducerea în zona infracțională a unor categorii de persoane 
extrem de sărace, credule sau chiar minori. Utilizarea de date 
aferente unor cărți de identitate false sau furate (ori pierdute) 
este, de asemenea, posibilă având în vedere zona largă de 
persoane implicate în distribuirea cartelelor telefonice preplătite, 
inclusiv prin Internet. Metodele investigative aflate la dispoziția 
organelor de aplicare a legii sunt suficiente pentru identificare 
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inclusiv a titularilor cartelelor preplătite (pot fi folosite date de 
trafic, inclusiv geo-localizare, corelarea IMSI cu cartela, etc).; 

- această propunere legislativă creează costuri suplimentare 
pentru operatori și distribuitori și are un impact negativ asupra 
utilizatorilor, având în vedere că la ora actuală în România 60-
70% din cartelele SIM de pe piață sunt preplătite; 

- legea românească se aplică persoanelor fizice și juridice române, 
dar cartele SIM Prepay pot fi achiziționate în state terțe cum ar fi 
Republica Moldova, iar posesorii lor pot intra pe teritoriul 
României și pot folosi aceste cartele prin activarea serviciul de 
roaming, ceea ce face ca eficacitatea acestei legi să se reducă 
semnificativ; 
 

- la nivelul Uniunii Europene nu există un act normativ de natură 
să oblige statele membre să colecteze datele personale ale 
utilizatorilor cartelelor de telefonie de tip PrePay. În Raportul de 
evaluare a Directivei 2006/24/CE privind reținerea datelor, 
Comisia Europeană precizează că eficacitatea măsurii înregistrării 
obligatorii a identității utilizatorilor de servicii preplătite nu a fost 
dovedită, iar în momentul de față Comisia nu este convinsă de 
necesitatea de a acționa în acest domeniu la nivelul UE. 
 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea 
legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 

             
         

      PREŞEDINTE,                                                   SECRETAR,                                                                         

Daniel Vasile Oajdea                                    Sorin Avram Iacoban 
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