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SINTEZA 
 

activităţii Comisiei din 10 decembrie 2013 
 

           La lucrările şedinţei Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 
Camera Deputaţilor din 10 decembrie 2013 au fost prezenţi: Daniel Vasile Oajdea, Vasile 
Ghiorghe Gliga, Murgu Neagu, Răzvan Ionuţ Tănase, Sorin Avram Iacoban, Iosif 
Moldovan, Diniţă Ion, Daniel Iane,  Ionuţ Cristian Săvoiu, Varujan Pambuccian,. Au fost 
absenţi: Mircea Cazan, Condurăţeanu Andrei-Răzvan, Ion Şcheau, Ciolacu Ion-Marcel, 
Valerian Vreme, Iusein Ibram, Titi Holban, Cornel Mircea Sămărtinean, Dan Nica.  

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

Pe ordinea de zi din 10 decembrie 2013 s-au aflat: 
 

1. Plx nr.361/2013 – Propunerea legislativă privind colectarea datelor 
personale ale utilizatorilor serviciilor de tip Prepay 

2. Pl-x nr.574/2013 – Proiectul de Lege privind utilizarea sistemelor destinate 
blocării şi întreruperii radiocomunicaţiilor în perimetrele unităţilor din 
subordinea administraţiei naţionale a penitenciarelor 

 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Daniel Vasile Oajdea, preşedintele  

Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.  
Domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a supus la vot ordinea de zi a comisie, 

care a fost votată cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi. 
 
1. Propunerea legislativă privind colectarea datelor personale ale 

utilizatorilor serviciilor de tip Prepay 
Propunerea legislativă are ca obiect stabilirea unor măsuri privind colectarea datelor 

personale ale utilizatorilor serviciilor de telefonie mobilă de tip Prepay, în vederea 
împiedicării unor atentate la siguranţa naţională, precum şi a identificării persoanelor care 
apelează abuziv numărul de urgenţă 112, deoarece peste 70% din apelurile primite au fost 
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false, iar mai mult de jumătate au fost efectuate de pe telefoanele mobile care utilizau 
serviciile Prepay. 

Prin iniţiativa legislativă sunt reglementate, în principal: 
 drepturile şi obligaţiile, atât ale furnizorilor de servicii, cât şi ale beneficiarilor 

acestora; 
 prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor de servicii de comunicaţii 

electronice; 
 regimul sancţionator. 

 În urma examinării propunerii legislative şi 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 paşaport care 
urmează să fie prelucrate de către furnizorii de servicii preplătite. Prin prelucrarea 
tuturor datelor cu caracter personal conţinute de actul de identitate al unei 
persoane vizate de către furnizorii de servicii de comunicaţii electronice de tip 
Prepay sunt încălcate principiile prelucrării datelor, mai ales cel al 
proporţionalităţii şi neexcesivităţii, prevăzute în Directiva 95/46/CE şi de Legea 
nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi 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 infracţională a unor categorii de persoane 
extrem de sărace, credule sau chiar minori. Utilizarea de date aferente unor cărţi 
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 dispoziţia 
organelor de aplicare a legii sunt suficiente pentru identificare 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 şi 
distribuitori şi are un impact negativ asupra utilizatorilor, având în vedere că la 
ora actuală în România 60-70% din cartelele SIM de pe piaţă sunt preplătite; 

 legea românească se aplică persoanelor fizice şi juridice române, dar cartele SIM 
Prepay pot fi achiziţionate în state terţe cum ar fi Republica Moldova, iar 
posesorii lor pot intra pe teritoriul României şi 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 reţinerea 
datelor, Comisia Europeană precizează că eficacitatea măsurii înregistrării 
obligatorii a identităţii utilizatorilor de servicii preplătite nu a fost dovedită, iar în 
momentul de faţă Comisia nu este convinsă de necesitatea de a acţiona în acest 
domeniu la nivelul UE. 

 
2. Proiectul de Lege privind utilizarea sistemelor destinate blocării şi 

întreruperii radiocomunicaţiilor în perimetrele unităţilor din subordinea 
administraţiei naţionale a penitenciarelor 

 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost sesizată, în data de 

09.12.2013, cu dezbaterea şi avizarea acestui proiect de lege, termenul pentru depunerea 
amendamentelor fiind 10 decembrie  2013, iar termenul de depunere a raportului, 12 
decembrie 2013. În temeiul art.64 alin (1) şi (2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a solicitat sesizarea 
comisiei pe fond având în vedere faptul că proiectul de lege conţine aspecte referitoare la 
caracteristicile funcţionale specifice pe care sistemele destinate blocării şi întreruperii 
radiocomunicaţiilor trebuie să le îndeplinească, dispoziţii cu privire la titularii drepturilor 
de utilizare a frecvenţelor radio ce furnizează reţele sau servicii de comunicaţii 
electronice, precum şi stabilirea a noi atribuţii în sarcina ANCOM, aspecte care intră în 
sfera de activitate a Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. 

Proiectul de lege vizează stabilirea unor măsuri pentru utilizarea sistemelor 
destinate blocării şi întreruperii radiocomunicaţiilor în perimetrele unităţilor din 
subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.  

Prin acest act normativ se propune o colaborare între Ministerul Justiţiei, prin 
ANP şi ANCOM, în vederea combaterii ameninţărilor la adresa ordinii şi siguranţei 
publice aduse de către deţinuţi prin folosirea neautorizată a dispozitivelor de comunicare 
la distanţă, inclusiv a telefoanelor mobile. 

Prezentul act normativ dispune cu privire la posibilitatea utilizării sistemelor 
destinate blocării sau întreruperii radiocomunicaţiilor în perimetrele care servesc la 
executarea pedepselor privative de libertate din cadrul unităţilor din subordinea ANP. 

Sistemele destinate blocării sau întreruperii radiocomunicaţiilor vor fi folosite 
numai pentru prevenirea şi detectarea utilizării în perimetrele penitenciarelor a 
dispozitivelor care sunt capabile să transmită sau să primească imagini, sunete şi 
informaţii printr-un dispozitiv utilizat pentru comunicare, inclusiv telefoanele mobile. 
 De asemenea, prezentul act normativ statuează că instalarea, punere în funcţiune 
şi utilizarea sistemelor destinate blocării şi întreruperii radiocomunicaţiilor se realizează 



cu avizul ANCOM, pentru fiecare amplasament ori loc în care urmează a se utiliza un 
astfel de sistem. Totodată, proiectul de lege prevede şi o serie de dispoziţii cu privire la 
titularii drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio ce furnizează reţele sau servicii de 
comunicaţii electronice, în sensul că, acolo unde este cazul, aceştia vor acorda ANCOM 
şi ANP sprijinul prin asigurarea suportului tehnic, furnizarea de informaţii, modificarea 
temporară a unor parametrii tehnici de funcţionare a reţelelor şi orice acţiune necesară 
instalării, punerii în funcţiune şi utilizării sistemelor destinate blocării şi întreruperii 
radiocomunicaţiilor. 

Potrivit proiectului de act normativ, ANCOM poate dispune suspendarea sau 
modificarea condiţiilor tehnice de utilizare a sistemelor destinate blocării şi întreruperii 
radiocomunicaţiilor în unităţile subordonate ANP, în cazul în care acestea produc 
interferenţe prejudiciabile serviciilor furnizate de titularii drepturilor de utilizare a 
frecvenţelor radio. De asemenea, în situaţia în care sistemele devin ineficiente ca urmare 
a propagării semnalului radio transmis prin reţelele de comunicaţii electronice, ANCOM 
poate stabili, în cazuri specifice, modificarea unor condiţii tehnice şi operaţionale a 
frecvenţelor radio alocate titularilor drepturilor de utilizare. 

Resursele financiare necesare achiziţiei acestor servicii de către ANP pentru o 
perioadă de 5 ani vor fi asigurate de către ANCOM din bugetul propriu, suma fiind de 10 
milioane lei/an. Contribuţia financiară a ANCOM se acoperă din sumele încasate cu titlu 
tarif de utilizare a spectrului. 

Deşi procedura parlamentară nu a fost respectată, Comisiile sesizate în fond 
transmiţând plenului Camerei Deputaţilor raportul asupra acestui proiect de lege 
nerespectând termenele, respectiv termenul pentru depunerea amendamentelor de 10 
decembrie  2013 şi termenul de depunere a raportului de 12 decembrie 2013, 
membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor respectând procedura, 
au dezbătut proiectul de lege şi au hotărât, cu majoritate de voturi a membrilor prezenţi, 
avizarea favorabilă a acestuia.  

 
 
            PREŞEDINTE, 

                                            Daniel Vasile Oajdea 
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