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SINTEZA
activităţii Comisiei din 28-29 septembrie 2011

La lucrările Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 28 şi 29
septembrie 2011 au fost prezenţi: Relu Fenechiu, Constantin Chirilă, Adrian Bădulescu,
Farago Petru, Dan Nica, Pambuccian Varujan, Gheorghe Zoicaş, Arion Viorel, FlorinCristian Tătaru. Au fost absenţi: Aurelia Vasile, Matei Radu Brătianu, Florin Serghei Anghel,
Mircea Cazan, Ibram Iusein, Valerian Vreme.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Relu Fenechiu, preşedintele Comisiei
pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.
La lucrările comisiei au participat, în calitate de invitaţi, în conformitate cu
prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, din partea
Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, domnul Şuşcă Adrian – director de
cabinet, iar din partea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în
Comunicaţii, domnul Marius Săceanu – director Direcţia Juridică.
Pe ordinea de zi a Comisiei s-a aflat:
1. Propunerea legislativă “Legea arhivelor naţionale” (Plx nr. 516/2011);
2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.19/2011 privind unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în
domeniul comunicaţiilor electronice (PLx nr. 323/2011);
3. Propunerea legislativă privind colectarea datelor personale ale utilizatorilor
serviciilor de tip Prepay (PLx nr. 519/2011).
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1. Plx 516/2011 - In conformitate cu art.95 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost
sesizată spre dezbatere şi avizare cu propunerea legislativă “Legea arhivelor naţionale”.
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. Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă se încadrează în categoria
legilor organice.
Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă cu avizul nr.
436/14.04.2011. Guvernul susţine adoptarea acestei propuneri legislative sub rezerva însuşirii
amendamentelor din tabelul anexat.
Senatul a respins propunerea legislativă în şedinţa din 05.09.2011.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare adoptarea unui nou cadru
legislativ care să reglementeze practica arhivistică din România, fiind propusă spre abrogare
actuala reglementare în domeniu reprezentată de Legea nr.16/1996. Iniţiativa legislativă este
structurată în nouă capitole, acestea reglementând, între altele, aspecte referitoare la arhivele
publice şi arhivele private, organizarea şi atribuţiile Arhivelor Naţionale, obligaţiile
creatorilor şi deţinătorilor de arhive (evidenţa, clasarea, păstrarea şi depunerea documentelor),
personalul care desfăşoară activitate arhivistică.
În urma discuţiilor pe marginea acestei propuneri legislative s-a decis, cu majoritate
de voturi a membrilor prezenţi (2 voturi împotrivă), avizarea favorabilă a propunerii
legislative, cu recomandarea însuşirii de către Comisia sesizată în fond a amendamentelor
formulate de Guvern şi a amendamentelor propuse de Comisie.
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PLx.nr.323/2011 - În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul

Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a
fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2011 privind unele măsuri pentru
modificarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice.
Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(8)
pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este prima
Cameră sesizată. Prin conţinutul său normativ, proiectul de Lege se încadrează în categoria
legilor organice. Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă, cu
unele observaţii şi propuneri, conform avizului nr.171 din 21 februarie 2011.
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Proiectul de lege pentru aprobarea OUG nr.19/2011 are ca obiect de reglementare
modificarea unor acte normative din domeniul comunicaţiilor electronice, în sensul preluării,
de către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, a
atribuţiilor

Ministerului

Comunicaţiilor

şi

Societăţii

Informaţionale

referitoare

la

administrarea şi coordonarea gestionării spectrului de frecvenţe radio.
Caracterul de urgenţă al reglementării se motivează prin faptul că neadoptarea
măsurilor de modificare a unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice ar
putea avea ca efect negativ deschiderea procedurii contencioase în faţa Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene.
În urma examinării proiectului de lege s-a hotărât, cu majoritate 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.19/2011 privind
unele măsuri pentru modificarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice,
cu amendamentele admise şi respinse.
3. PLx nr. 519/2011 - În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor şi
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond cu
propunerea legislativă privind colectarea datelor personale ale utilizatorilor serviciilor de tip
Prepay.
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. Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă se încadrează în categoria
legilor ordinare.
Propunerea legislativă privind colectarea datelor personale ale utilizatorilor serviciilor
de tip Prepay a fost avizată favorabil de către Consiliul Legislativ cu avizul nr.423 din
11.04.2011.
Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative în forma prezentată.
Propunerea legislativă are ca scop instituirea obligaţiei furnizorilor de servicii de
telefonie mobilă de a solicita utilizatorilor un act de identitate la achiziţionarea unui serviciu
de tip Prepay, având în vedere faptul că, în ultimul timp, infracţiunile privind criminalitatea
organizată, traficul de droguri sau persoane, ori chiar vizând siguranţa naţională sunt săvârşite
de persoane folosind, în activitatea de pregătire a comiterii acestor fapte, cartele de tip
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Prepay, pentru a fi mult mai greu de identificat, în lipsa unei baze de date referitoare la
utilizatorii acestora.
La nivelul Uniunii Europene nu există un act normativ de natură să oblige statele
membre să identifice utilizatorii cartelelor de telefonie de tip Prepay. Comisia Europeană a
finalizat în cursul acestui an, raportul de evaluare a implementării Directivei 2006/24/CE
privind păstrarea datelor, concluzionând că unele state membre (Danemarca, Spania, Italia,
Grecia, Slovacia, Bulgaria) au adoptat măsuri care necesită înregistrarea cartelelor SIM
preplătite. Acestea şi alte state membre (Polonia, Cipru, Lituania) au susţinut opţiunea
adoptării de măsuri la nivelul Uniunii Europene pentru înregistrarea obligatorie a identităţii
utilizatorilor de servicii preplătite. Se menţionează, de asemenea, că până în prezent,
eficacitatea acestor măsuri nu a fost dovedită, fapt pentru care Comisia Europeană nu este
convinsă de necesitatea promovării lor, în acest moment.
În materia drepturilor personale, cum sunt dreptul la viaţă intimă, la respectarea vieţii
private, precum şi a confidenţialităţii prelucrării datelor cu caracter personal, statul are
obligaţii majoritar negative, de abţinere, prin care să fie evitată, pe cât posibil, ingerinţa sa în
exerciţiul dreptului sau al libertăţii.
Textul propunerii legislative nu utilizează terminologia de specialitate în domeniul
comunicaţiilor electronice astfel cum este definită în OUG nr.79/2002 privind cadrul general
de reglementare a comunicaţiilor, în OG nr.34/2002 privind accesul la reţelele publice de
comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora şi în
Legea nr.304/2003 privind serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele
şi serviciile de comunicaţii electronice, republicată. De asemenea, nu este reglementată
situaţia cetăţenilor străini care achiziţionează cartele preplătite în cursul şederii lor în
România.
În urma examinării propunerii legislative s-a hotărât, cu majoritate de voturi

a

membrilor prezenţi să se supună plenului Camerei Deputaţilor, respingerea propunerii
legislative privind colectarea datelor personale ale utilizatorilor serviciilor de tip Prepay.

PREŞEDINTE,
Relu Fenechiu
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