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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru tehnologia informaţiei                                          Bucureşti 
şi comunicaţiilor                         19-21 februarie 2013 
 
 

SINTEZA 

            activităţii Comisiei din 19-21 februarie 2013 

La lucrările şedinţei Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 
Camera Deputaţilor din 19 şi 20 februarie 2013 au fost prezenţi: Daniel Vasile Oajdea, Ion 
Şcheau, Vasile Gliga, Răzvan Ionuţ Tănase, Sorin Avram Iacoban, Mircea Cazan, Valerian 
Vreme, Cornel Mircea Sămărtinean, Iosif Moldovan, Varujan Pambuccian, Daniel Iane, Titi 
Holban, Ionuţ Cristian Săvoiu. Au fost absenţi: Iusein Ibram, Cornelia Negruţ, Dan Nica, iar 
la lucrările sedinţei din 21 februarie 2013 au fost prezenţi: Daniel Vasile Oajdea, Ion Şcheau, 
Vasile Gliga, Răzvan Ionuţ Tănase, Mircea Cazan, Valerian Vreme, Cornel Mircea 
Sămărtinean, Iosif Moldovan, Varujan Pambuccian, Daniel Iane, Titi Holban, Ionuţ Cristian 
Săvoiu. Au fost absenţi: Iusein Ibram, Cornelia Negruţ, Dan Nica, Sorin Avram Iacoban. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Daniel Vasile Oajdea, preşedintele  
Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. 

 
Pe ordinea de zi s-au aflat: 

1. Plx nr.217/2012 - Propunerea legislativă privind colectarea şi stocarea datelor 
necesare identificării clienţilor serviciilor de comunicaţii electronice furnizate prin 
intermediul cartelelor preplatite; 

2. Diverse. 
 

1. PLx nr.217/2012 - Propunerea legislativă privind colectarea şi stocarea datelor 
necesare identificării clienţilor serviciilor de comunicaţii electronice furnizate 
prin intermediul cartelelor preplătite. 

La şedinţa comisiei au participat din partea Orange România: Andreea Moldovanu, Dorin 
Odiaţiu şi Ciprian Iorgescu, din partea Vodafone România: Sebastian Popovici şi Mihai 
Topriceanu, din partea Cosmote România: Adrian Ionescu, din partea Asociaţiei pentru 
Tehnologie şi Internet: Bogdan Manolea, iar din partea Autorităţii Naţionale pentru 
Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM): Cătălin Marinescu, Marius 
Săceanu şi Alina Şumudică. 

Domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a dat cuvântul invitaţilor pentru a expune 
punctul de vedere cu privire la această propunere legislativă.  

Reprezentanţii Vodafone România au precizat că, colectarea şi stocarea datelor necesare 
identificării clienţilor serviciilor de comunicaţii electronice furnizate prin intermediul 
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cartelelor preplătite vor avea un impact semnificativ asupra pieţei, deoarece mai mult de 
jumătate din punctele de vânzare, mai ales cele din mediu rural, vor dispărea din cauza lipsei 
resurselor pentru colectarea acestor date. 

Reprezentantul Cosmote România a menţionat că înregistrea carteleor SIM prepălătite va 
avea un imact puternic atât asupra pieţei de distribuţie, cât şi asupra locurilor de muncă şi că 
legea este inoportună din punct de vedere economic. 

Reprezentanţii Orange România  au precizat că nu se opun adoptării unei astfel de legi 
dacă aceasta este absolut necesară, dar trebuie discutate foarte multe aspecte legate de 
aceasta. 

Reprezentanţii ANCOM au menţionat că la nivelul Uniunii Europene nu există un act 
normativ de natură să oblige statele membre să identifice utilizatorii cartelelor de telefonie de 
tip Prepay, dar mai mult de jumătate din statele membre UE au adoptat o asemenea măsură. 
ANCOM nu poate da argumente nici pentru adoptarea unei astfel de legi, dar nici pentru 
respingerea ei. Textul actual al propunerii legislative prezintă multe probleme, iar ANCOM 
îşi manifestă diponibilitatea de a participa la îmbunătăţirea acestuia. Această lege va avea un 
mare impact social, în prezent existând aproximativ 200.000 puncte de lucru şi 60-70% din 
cartelele SIM de pe piaţă sunt cartele preplătite. În continuare, reprezentanţii ANCOM au 
precizat că ar trebui iniţiate discuţii cu instituţiile din SNA (Sistemul Naţional de Apărare a 
ţării) pentru a vedea dacă o astfel de lege este necesară sau nu. De asemenea, ar trebui 
consultată şi Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal cu privire la această lege. 

Reprezentantul Asociaţiei pentru Tehnologie şi Internet a precizat că asociaţia pe care o 
reprezintă nu susţine adoptarea propunerii legislative privind colectarea şi stocarea datelor 
necesare identificării clienţilor serviciilor de comunicaţii electronice furnizate prin 
intermediul cartelelor preplătite, întrucât aceasta propune o serie de măsuri inutile şi cu efect 
limitativ asupra dreptului la viaţă privată în zona digitală. În opinia ApTI, măsura colectării 
datelor necesare identificării clienţilor de servicii de comunicaţii electronice furnizate prin 
intermediul cartelelor preplătite este inutilă din punct de vedere practic, fiind extrem de uşor 
pentru orice persoană care doreşte acest lucru să depăşească aceasta aşa zisă masură necesară 
pentru securitate. De asemenea, această propunere legislativă are un impact semnificativ 
asupra vieţii private, prin limitarea dreptului de a utiliza anonim mijloace de comunicaţie. 
Aplicarea măsurilor prevăzute în propunerea legislativă ar conduce la răsturnarea prezumţiei 
de nevinovăţie, prin păstrarea datelor personale într-o bază de date unică ale unei părţi 
semnificative a populaţiei României fără vreun scop circumstanţiat. Măsura vizată a fost 
respinsă de către Comisia Europeană, care nu a considerat oportună implementarea sa în toate 
statele membre din motive de ineficacitate.  

În închierea şedinţei domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a concluzionat că în opinia 
reprezentanţilor industriei de comunicaţii electronice, societăţii civile şi ANCOM această 
propunere legislativă este ineficientă, creează costuri suplimentare pentru operatori şi 
distribuitori şi are un impact negativ asupra utilizatorilor. 

În continuare domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a propus, pentru şedinţa 
următoare, o întâlnire cu reprezentanţii instituţiilor din SNA pentru un punct de vedere cu 
privire la această propunere legislativă. Propunerea domnului preşedinte Daniel Vasile 
Oajdea a fost supusă la vot, iar în urma votului, s-a hotărât cu majoritatea membrilor prezenţi, 
ca în şedinţa următoare să aibă loc o întâlnire cu reprezentanţii instituţiilor din SNA pentru un 
punct de vedere cu privire la propunerea legislativă privind colectarea şi stocarea datelor 



 3 

necesare identificării clienţilor serviciilor de comunicaţii electronice furnizate prin 
intermediul cartelelor preplatite. 
 

3. Diverse 
Domnul deputat Iosif Moldovan şi domnul deputat Varujan Pambuccian au propus 

invitarea Directorului General al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică 
(ICI-Bucureşti), institut care administrează şi gestionează TLD (top level domain) “.ro” 
pentru o discuţie cu privire la atribuirea domeniilor “.ro”. 

Domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a supus la vot propunerea domnilor deputaţi. În 
urma votului s-a aprobat cu unanimitate invitarea Directorului General al ICI-Bucureşti 
pentru o discuţie cu privire la atribuirea domeniilor“.ro”. 

 
 

 
 

 

 

PREŞEDINTE, 

                                            Daniel Vasile Oajdea 
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