
 

 

 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru tehnologia informaţiei 

şi comunicaţiilor 
 

Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi 

 
      

 
Către, 
 
           BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra Proiectului de Lege 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

111/2011 privind comunicaţiile electronice trimis, spre dezbatere în fond, în 

procedură de urgenţă, cu adresa nr. PLx nr.277 din 3 iunie 2014 şi înregistrat la 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor cu nr. 4c-16/19/03.06.2014, 

iar la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi cu nr.4c-11/631/03.06.2014. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

         

       PREŞEDINTE,                                                         VICEPREŞEDINTE, 

   Daniel Vasile Oajdea                                              CIPRIAN NICOLAE NICA 

 

mihaela.astafei
New Stamp
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru tehnologia informaţiei 

şi comunicaţiilor 
 

      Comisia juridică, de disciplină şi                                                
imunităţi 

  
 

     
PLx nr.277/2014 

 
RAPORT COMUN 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

111/2011 privind comunicaţiile electronice 

 
 

 În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru 

tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate spre dezbatere în 

fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, trimis cu adresa nr. PLx nr.277 din 3 iunie 2014.  

 Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională. 
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Senatul în calitate de Primă cameră sesizată a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 02.06.2014. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă, cu unele observaţii şi propuneri, 

conform avizului nr.353 din 7 aprilie 2014. 

Proiectul de lege are ca obiect modificarea și completarea OUG nr.111/2011 privind comunicațiile electronice, cu 

modificările și completările ulterioare, intervențiile vizând, stabilitea unui cadru juridic clar, bine definit în domeniul 

luptei împotriva criminalității organizate și în special a formelor sale grave ori cu caracter transfrontalier, precum și a 

actelor de terorism. 

În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, proiectul de lege a 

fost dezbătut de Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor în ședința din 11 iunie 2014 la care au 

participat în calitate de invitați reprezentanți ai: Serviciului Român de Informații, Ministerului Afacerilor Interne, 

Ministerului pentru Societatea Informațională, Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații 

(ANCOM), Asociației pentru Tehnologie și Internet (ApTI), Asociația Operatorilor Mobili din România (AOMR), Vofafone, 

Orange, Romtelecom-Cosmote. Totodată, în data de 25 iunie 2014, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor și Comisia juridică, de disciplină și imunități s-au reunit în ședință comună pentru dezbaterea proiectul de 

lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile 

electronice (PLx nr.277/2014). 

Din numărul total de 18 membri ai Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au participat la 

dezbateri 12 deputaţi. 

Din numărul total de 27 membri ai Comisiei juridice, de disciplină și imunități au participat la dezbateri 23 

deputaţi. 

La lucrările ședinței comune ale celor două comisii au participat, în calitate de invitaţi, în conformitate cu 

prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, din partea Ministerului Administrației și 
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internelor - doamna Chestor de poliție Irina Alexe, iar din partea Serviciului Român de Informații - domnul Surugiu 

Romulus și domnul General Dumitru Dumbravă. 

În urma dezbaterilor membrii celor două comisii au hotărât, cu 13 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 1 

abținere să se supună dezbaterii plenului Camerei Deputaţilor, raportul comun de adoptare asupra 

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 

privind comunicaţiile electronice cu amendamentele admise redactate în Anexa nr.1 și amendamentele 

respinse redactate în Anexa nr.2, care fac parte integrantă din prezentul raport. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.  

                 

 

              PREŞEDINTE,                                                                                                  VICEPREŞEDINTE, 

 
       DANIEL VASILE OAJDEA                                                                                    CIPRIAN NICOLAE NICA 

 

      SECRETAR,                              SECRETAR, 
 

   SORIN AVRAM IACOBAN            SORIN CONSTANTIN STRAGEA 
 
 
 
 
 
Mihaela Astafei - Consilier parlamentar                                      Ciprian Bucur - Șef serviciu 
 
 
 



 

 5 

Anexa nr.1 

Amendamente admise la  proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

111/2011 privind comunicaţiile electronice (PLx nr.277/2014) 

 
Nr. 
crt. 

Text 
Ordonanţă de urgenţă a Guvernului 
nr. 111/2011 privind comunicaţiile 

electronice 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
Amendamentului 

1  
--------------------------------------------- 

Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice 

Lege pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 111/2011 
privind comunicaţiile 
electronice 
Autor:Comisia pentru 
tehnologia informației și 
comunicațiilor 

Pentru respectarea normelor de 
tehnică legislativă. 
 

2  
 
--------------------------------------------- 

Art. I Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, publicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.925 din 27 decembrie 
2011, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.140.2012, 
se modifică şi se completează după 
cum urmează: 

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 111/2011 
privind comunicaţiile 
electronice, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 925 din 27 
decembrie 2011, aprobată cu 
modificări şi completări prin 
Legea nr. 140/2012, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se completează 
după cum urmează: 
Autor:Comisia pentru 
tehnologia informației și 
comunicațiilor 
 

Pentru respectarea normelor de 
tehnică legislativă. 
 
 
 
 

3  1.La articolul 4, alineatul (1), după 1. La articolul 4 alineatul (1), Pct. 54 a fost introdus prin OUG. 
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Nr. 
crt. 

Text 
Ordonanţă de urgenţă a Guvernului 
nr. 111/2011 privind comunicaţiile 

electronice 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
Amendamentului 

 
 
 
 
---------------------------------------------- 

punctul 53 se introduce două noi 
puncte, pct.54 şi 55, cu următorul 
cuprins: 
 
 
“54. date necesare pentru 
identificarea unui abonat sau 
utilizator – numărul de telefon ori 
identificatorul serviciului de 
comunicații cu plata în avans sau 
cu plata ulterioară, împreună cu 
numele, prenumele și codul 
numeric personal, seria și numărul 
documentului de identitate, 
respective țara emitentă – în cazul 
cetățenilor străini -, denumirea și 
codul de identificare fiscal în cazul 
persoanelor juridice, precum și 
numele, prenumele și codul 
numeric personal al 
reprezentantului legal al persoanei 
juridice, după caz; 
55. identificatorul serviciului – 
codul unic de identificare alocat 
unui serviciu de acces la internet 
ori la un serviciu de comunicații, 
inclusiv prin internet.” 

după punctul 54 se introduc 
trei noi puncte, punctele 55, 
56 şi 57, cu următorul 
cuprins: 
 
55. Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
56. Nemodificat 
 
 
 
 
 
 

nr. 34/2014. 
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Nr. 
crt. 

Text 
Ordonanţă de urgenţă a Guvernului 
nr. 111/2011 privind comunicaţiile 

electronice 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
Amendamentului 

57. document de identitate - 
cartea de identitate, cartea 
electronică de identitate, 
pașaportul sau permisul de 
conducere. 
 
Autor:Comisia pentru 
tehnologia informației și 
comunicațiilor 

4 Art. 51. – (1) Contractele încheiate de 
consumatori pentru a beneficia de 
servicii de acces şi conectare la reţele 
publice de comunicaţii electronice ori de 
servicii de comunicaţii electronice 
destinate publicului vor conţine, într-o 
formă clară, inteligibilă şi uşor 
accesibilă, următoarele clauze minime 
privitoare la: 
 
------------------------------ 
 

2. La articolul 51, alineatul (1), 
după litera a) se introduce o nouă 
literă, lit.a1), cu următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
a1) datele necesare pentru 
identificarea unui abonat; 

2.Nemodificat  

5 Art.51  
 
 
(4) Contractele prevăzute la alin. (1), cu 
excepţia celor privind serviciile furnizate 
prin intermediul cartelelor preplătite sau 
al altor mijloace de plată asimilate, se 
încheie în scris, cu un font lizibil, având 

3. La articolul 51, alineatele (4) și 
(5) se modifică și vor avea 
următorul cuprins: 
“(4) Contractele prevăzute la alin.(1), 
inclusive cele privind serviciile de 
comunicații cu plata în avans sau cu 
plata ulterioară, se încheie în scris, cu 
un font lizibil, având mărimea de cel 

3. Se elimină 
 
 
(4) Se elimină 
 
 
 
 

Obligația semnării unui contract 
excede scopului proiectului de a 
înregistra utilizatorii de cartele 
preplătite și îngreunează inutil 
procesul. Încheierea unui 
contract scris între furnizorul de 
servicii de comunicații 
electronice și utilizatorii de 
cartele preplătite anulează 
practic însăși esența acestui 
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Nr. 
crt. 

Text 
Ordonanţă de urgenţă a Guvernului 
nr. 111/2011 privind comunicaţiile 

electronice 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
Amendamentului 

mărimea de cel puţin 10p, pe hârtie sau 
alt suport durabil, vizibil şi uşor de citit 
sau, dacă utilizatorul final este de acord, 
în formă electronică ori, după caz, prin 
mijloace de comunicaţie la distanţă, cu 
respectarea condiţiilor prevăzute de lege. 
În cazul contractelor încheiate în scris, 
culoarea de font a hârtiei trebuie să fie în 
contrast cu cea a fontului utilizat. 
 
(5) La momentul achiziţionării 
serviciilor pentru care plata se face în 
avans, se pun la dispoziţia utilizatorilor 
finali condiţiile generale privind 
furnizarea acestora, care vor conţine 
informaţiile corespunzătoare clauzelor 
minime prevăzute la alin. (1)–(3) şi vor 
fi redactate în scris, pe hârtie sau alt 
suport durabil, vizibil şi uşor de citit, iar 
culoarea de fond a hârtiei trebuie să fie 
în contrast cu cea a fontului utilizat. 
 

puțin 10p, pe hârtie sau alt suport 
durabil, vizibil și ușor de citit sau, 
dacă utilizatorul final este de acord, 
în formă electronic ori, după caz, prin 
mijloace de comunicație la distanță, 
cu respectarea condițiilor prevăzute 
de lege. Culoarea de font a hârtiei 
trebuie să fie în contrast cu cea a 
fontului utilizat. 
 
(5) În cazul contractelor privind 
serviciile de comunicații cu plata în 
avans sau cu plata ulterioară, acestea 
vor conține informațiile 
corespunzătoare clauzelor minime 
prevăzute la alin. (1)-(3).” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Se elimină 
 
 
 
 
 
 
 
Autor:Comisia pentru 
tehnologia informației și 
comunicațiilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

produs comercial, folosit în 
prezent exact din aceste rațiuni 
de către mai mult de 13 milioane 
de utilizatori în România. 
Semnarea acestui contract (de 
aproximativ 100 de pagini) în 
condițiile legislației aplicabile în 
domeniu implică mărirea 
timpului necesar pentru 
înregistrare și generează costuri 
mari pentru operatori (consum de 
hârtie, costuri de transport și 
stocare, costuri cu resursele 
umane ca urmare a măririi 
timpului necesar pentru 
finalizarea procesului de 
înregistrare). Toate aceste 
dezavantaje nu sunt 
contrabalansate de niciun efect 
pozitiv, întrucât semnarea 
clauzelor contractuale nu aduce 
niciun plus de valoare în ceea ce 
privește scopul declarat al 
proiectului de lege și anume 
crearea unui cadru propice 
pentru desfășurarea activităților 
de cercetare penală sau de 
prevenire și contracarare a 
riscurilor și amenințărilor la 
adresa securității naționale. 
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Nr. 
crt. 

Text 
Ordonanţă de urgenţă a Guvernului 
nr. 111/2011 privind comunicaţiile 

electronice 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
Amendamentului 

6   3.La articolul 51, după 
alineatul (10) se introduce un 
nou alineat, alineatul (11) cu  
următorul cuprins: 
„(11) Achiziționarea 
serviciilor de comunicații 
electronice pentru care plata 
se face în avans este 
condiționată de completarea 
de către utilizator a unui 
formular tipizat pe format 
hârtie sau în format 
electronic securizat, pus la 
dispoziție de către furnizor, a 
datelor personale de 
identificare.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Autor:Comisia pentru 
tehnologia informației și  
comunicațiilor 
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Nr. 
crt. 

Text 
Ordonanţă de urgenţă a Guvernului 
nr. 111/2011 privind comunicaţiile 

electronice 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
Amendamentului 

7  
----------------------------------------------- 

4. După articolul 73 se introduc 
două noi articole, art.731 și 732, cu 
următorul cuprins: 
 
“Art.731 – (1) Abonații au obligația 
să notifice furnizorii de rețele publice 
de comunicații electronice și 
furnizorii de servicii de comunicații 
electronice destinate publicului de 
îndată, dar în cel mult 24 de ore din 
momentul în care au luat cunoștință 
despre pierderea sau furtul 
echipamentului prin care sunt 
furnizate serviciile de comunicații 
electronice, în vederea restricționării 
utilizării acestora. 
(2) În cazul notificării de către 
abonați cu privire la pierderea sau 
furtul echipamentului prin care sunt 
furnizate serviciile de comunicații 
electronice, furnizorii de rețele 
publice de comunicații electronice și 
furnizorii de servicii de comunicații 
electronice destinate publicului vor 
restricționa de îndată accesul la 
servicii. 
 
Art.732- (1) În cazul punctelor de 
conectare la internet puse gratuit la 
dispoziția publicului de către 

4. După articolul 73 se 
introduc două noi articole, 
articolele 731 și 732, cu 
următorul cuprins: 
“Art. 731 – În cazul 
notificării de către utilizatori 
cu privire la pierderea sau 
furtul echipamentului prin 
care sunt furnizate serviciile 
de comunicații electronice, 
furnizorii de rețele publice 
de comunicații electronice și 
furnizorii de servicii de 
comunicații electronice 
destinate publicului vor 
restricționa de îndată accesul 
la serviciile de comunicaţii 
electronice.” 
 
Autor:Comisia pentru 
tehnologia informației și 
comunicațiilor și Comisia 
juridică de disciplină și 
imunități 
 
 
 
„Art. 732 - (1) Persoanele 
juridice care pun la 
dispoziția publicului puncte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Având în vedere faptul că textul 
inițial al proiectului de lege 
prevedea obligația de identificare 
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Nr. 
crt. 

Text 
Ordonanţă de urgenţă a Guvernului 
nr. 111/2011 privind comunicaţiile 

electronice 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
Amendamentului 

persoane juridice este obligatoriu 
securizarea accesului pe bază de 
parolă, precum și asigurarea 
procedurilor și echipamentelor 
necesare stocării pe o perioada de 6 
luni a datelor furnizorului de servicii 
pentru a identifica utilizatorii 
conectați în aceste puncte. Utilizatorii 
acestor puncte au obligația de a-și 
comunica datele de identificare la 
accesarea acestor servicii. 
(2) La data expirării termenului 
prevăzut la alin.(1), datele stocate 
trebuie distruse prin proceduri 
ireversibile, cu excepția datelor puse 
la dispoziția autorităților prevăzute de 
lege.” 
 

de acces la internet sunt 
obligate să identifice 
utilizatorii conectați la aceste 
puncte. 
(2) Identificarea prevăzută la 
alin. (1) se face prin reținerea 
datelor de identificare ale 
utilizatorului sau a 
numărului de telefon, prin 
plata cu cardul bancar sau 
orice altă procedură de 
identificare care asigură 
direct sau indirect 
cunoașterea identității 
utilizatorului. 
 (3) Datele cu caracter 
personal reținute potrivit 
alin. (2) se păstrează pentru 
o perioadă de 6 luni de la 
data reţinerii acestora. 
(4) Prelucrării datelor cu 
caracter personal reținute 
potrivit alin. (2) îi sunt 
aplicabile prevederile Legii 
nr. 677/2001 pentru protecția 
persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu 
caracter personal și libera 
circulație a acestor date, cu 
modificările şi completările 

a utilizatorilor conectați doar la 
puncte gratuite de acces la 
internet, ceea ce permitea 
eludarea legii prin aplicarea unor 
tarife pentru conectarea la aceste 
puncte, considerăm necesară 
eliminarea cuvântului “gratuit” 
din cuprinsul alin. (1). De 
asemenea, având în vedere 
necesitatea identificării clare a 
subiecților de drept cărora le 
incumbă obligațiile de 
identificare a utilizatorilor 
conectați la puncte de acces la 
internet, este necesar să se 
clarifice căror  persoane le 
incumbă obligația de identificare 
a utilizatorilor conectați, și 
anume, persoanelor juridice care 
pun la dispoziția publicului 
puncte de acces la internet.  
Modificarea alin.(2) asigură 
garantarea și protejarea 
drepturilor și libertăților 
persoanelor fizice care se 
conectează la puncte de acces la 
internet, cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal. 
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Nr. 
crt. 

Text 
Ordonanţă de urgenţă a Guvernului 
nr. 111/2011 privind comunicaţiile 

electronice 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
Amendamentului 

ulterioare.” 
 
Autor:Comisia pentru 
tehnologia informației și 
comunicațiilor și Comisia 
juridică de disciplină și 
imunități 

8  
---------------------------------------------- 

5. La articolul 142, după punctul 39 
se introduce un nou punct, pct.391, 
cu următorul cuprins: 
“391. Încălcarea obligațiilor prevăzute 
la art.732;” 
 

5.La articolul 142, după 
punctul 39 se introduce un 
nou punct, punctul 391, cu 
următorul cuprins: 
“391. încălcarea obligației 
prevăzute la alin.(1) și a 
prevederilor alin.(2) ale 
art.732;” 
 
Autor:Comisia pentru 
tehnologia informației și 
comunicațiilor și Comisia 
juridică de disciplină și 
imunități 

Având în vedere amendamentul 
propus mai sus referitor la 
dispozițiile art. 732 alin. (4), 
precum și expertiza limitată a 
ANCOM în domeniul protecției 
datelor cu caracter personal, 
rezultă că se impune modificarea 
dispozițiilor pct. 391 de la art. 
142, astfel încât competența de 
constatare și de aplicare a 
sancțiunii să revină ANCOM 
doar în ipoteza expusă de 
prevederile art. 732 alin. (1) și 
(2). 

9  
 
----------------------------------------------- 

Art.II – (1) În termen de 6 luni de la 
data intrării în vigoare a prezentei 
legi, abonații și utilizatorii serviciilor 
de comunicații electronice cu plata în 
avans pot opta pentru menținerea 
serviciului și încheierea de contracte 
scrise cu furnizorii de rețele publice 
de comunicații electronice și 

Art. II – (1) În termen de 12 
luni de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, 
utilizatorii serviciilor de 
comunicaţii electronice cu 
plata în avans pot opta pentru 
menținerea serviciului și 
completarea formularului 

Clienții actuali care utilizează 
cartele preplătite sunt în număr 
de aproximativ 13,5 milioane 
astfel că din motive logistice 
care țin atât de operatorii de 
comunicații mobile, cât și de 
utilizatori, o asemenea 
operațiune nu poate fi finalizată 
în termenul de 6 luni.  
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Nr. 
crt. 

Text 
Ordonanţă de urgenţă a Guvernului 
nr. 111/2011 privind comunicaţiile 

electronice 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
Amendamentului 

furnizorii de servicii de comunicații 
electronice destinate publicului a 
datelor necesare pentru identificarea 
lor sau pot renunța la serviciile cu 
plata în avans, cu restituirea 
proporțională a contravalorii sumelor 
achitate și neutilizate, 
corespunzătoare perioadei pentru care 
nu beneficiază de respective prestație. 
 
 
(2) În termen de 30 de zile de la 
intrarea în vigoare a prezentei legi, 
furnizorii de rețele publice de 
comunicații electronice și furnizorii 
de servicii de comunicații electronice 
destinate publicului sunt obligați să 
informeze, prin mijloace care să 
asigure difuzarea în masă, abonații și 
utilizatorii care nu au închinat 
contracte scrise cu privire la 
obligațiile ce le revin potrivit 
prezentei legi. 
 
 
 
 
 
 
 

tipizat prevăzut la art. 51 
alin.(11) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 
111/2011, aprobată cu 
modificări și completări prin 
Legea nr.140/2012, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, sau pot renunța la 
serviciile de comunicaţii 
electronice cu plata în avans. 
 
(2) În termen de 30 de zile de 
la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, furnizorii de 
rețele publice de comunicații 
electronice și furnizorii de 
servicii de comunicații 
electronice destinate publicului 
sunt obligați să informeze, prin 
mijloace care să asigure 
difuzarea în masă, utilizatorii 
care nu au completat 
formularul tipizat prevăzut la 
art. 51 alin. (11) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 
111/2011, aprobată cu 
modificări și completări prin 
Legea nr.140/2012, cu 
modificările şi completările 
ulterioare,  cu privire la 
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Nr. 
crt. 

Text 
Ordonanţă de urgenţă a Guvernului 
nr. 111/2011 privind comunicaţiile 

electronice 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
Amendamentului 

 
 
(3) În cazul în care abonații și 
utilizatorii nu își exprimă opțiunea, 
potrivit alin.(1), furnizorii de rețele 
publice de comunicații electronice și 
furnizorii de servicii de comunicații 
electronice destinate publicului 
suspendă serviciile până la împlinirea 
obligației. 
 
 
 
 
 
(4) Serviciile de comunicații 
electronice pot fi reactivate, în 
măsura în care este posibil, doar după 
încheierea contractelor scrise. 
 

obligațiile ce le revin. 
 
(3) În cazul în care utilizatorii 
serviciilor de comunicaţii 
electronice nu își exprimă 
opțiunea potrivit alin. (1), 
furnizorii de rețele publice de 
comunicații electronice și 
furnizorii de servicii de 
comunicații electronice 
destinate publicului suspendă 
serviciile de comunicaţii 
electronice până la îndeplinirea 
opţiunii. 
 
(4) Serviciile de comunicații 
electronice pot fi reactivate, în 
măsura în care este posibil, 
doar după completarea 
formularului tipizat prevăzut la 
art. 51 alin. (11) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 
111/2011, aprobată cu 
modificări și completări prin 
Legea nr.140/2012, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, 
 
Autor: Comisia pentru 
tehnologia informației și 
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Nr. 
crt. 

Text 
Ordonanţă de urgenţă a Guvernului 
nr. 111/2011 privind comunicaţiile 

electronice 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
Amendamentului 

comunicațiilor și Comisia 
juridică de disciplină și 
imunități 

10 -------------------------------------------- Art.III – Prezenta lege intră în 
vigoare la 1 ianuarie 2015. 

Nemodificat  
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Anexa nr.2 

Amendamente respinse la  proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

111/2011 privind comunicaţiile electronice (PLx nr.277/2014) 

Nr. 
crt. 

Text  
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 111/2011 

privind comunicaţiile 
electronice 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
Amendamentului 

1  
------------------------------- 

 
Art.732- (1) În cazul punctelor de 
conectare la internet puse gratuit la 
dispoziția publicului de către persoane 
juridice este obligatoriu securizarea 
accesului pe bază de parolă, precum și 
asigurarea procedurilor și 
echipamentelor necesare stocării pe o 
perioada de 6 luni a datelor 
furnizorului de servicii pentru a 
identifica utilizatorii conectați în aceste 
puncte. Utilizatorii acestor puncte au 
obligația de a-și comunica datele de 
identificare la accesarea acestor 
servicii. 
(2) La data expirării termenului 
prevăzut la alin.(1), datele stocate 
trebuie distruse prin proceduri 
ireversibile, cu excepția datelor puse la 
dispoziția autorităților prevăzute de 
lege.” 

 
Se elimină  
Autor: Varujan Pambuccian – 
deputat, Grupul parlamentar al 
minorităților naționale 
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Nr. 
crt. 

Text  
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 111/2011 

privind comunicaţiile 
electronice 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
Amendamentului 

2  Art. II  
 
--------------------------------------------- 
 
(2) În termen de 30 de zile de la 
intrarea în vigoare a prezentei legi, 
furnizorii de rețele publice de 
comunicații electronice și furnizorii de 
servicii de comunicații electronice 
destinate publicului sunt obligați să 
informeze, prin mijloace care să 
asigure difuzarea în masă, abonații și 
utilizatorii care nu au închinat 
contracte scrise cu privire la obligațiile 
ce le revin potrivit prezentei legi. 
 
 
 
(3) În cazul în care abonații și 
utilizatorii nu își exprimă opțiunea, 
potrivit alin.(1), furnizorii de rețele 
publice de comunicații electronice și 
furnizorii de servicii de comunicații 
electronice destinate publicului 
suspendă serviciile până la împlinirea 
obligației. 
 
(4) Serviciile de comunicații 
electronice pot fi reactivate, în măsura 

Art. II  
 
---------------------------------------------- 
 
(2) În termen de 12 luni de la data 
intrării în vigoare a prezentei legi, 
furnizorii de rețele publice de 
comunicații electronice și furnizorii 
de servicii de comunicații electronice 
destinate publicului sunt obligați să 
informeze utilizatorii în mod 
punctual, prin transmiterea unui 
mesaj scurt scris către fiecare 
MSISDN asociat unei cartele SIM 
prin intermediul căreia furnizează 
servicii cu plata în avans cu privire 
la obligațiile ce le revin conform 
legii.  
(3) În cazul în care utilizatorii nu își 
exprimă opțiunea, potrivit alin.(1), 
furnizorii de rețele publice de 
comunicații electronice și furnizorii de 
servicii de comunicații electronice 
destinate publicului suspendă serviciile 
până la expirarea  termenului de 
valabilitate a cartelei SIM 
respective. 
(4) Serviciile de comunicații 
electronice pot fi reactivate, în măsura 
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Nr. 
crt. 

Text  
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 111/2011 

privind comunicaţiile 
electronice 

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
Amendamentului 

în care este posibil, doar după 
încheierea contractelor scrise. 
 

în care este posibil, la solicitarea 
utilizatorului, dacă acesta își 
exprimă opțiunea pentru menținerea 
serviciului, în condițiile alin.(1) până 
la data expirării termenului de 
valabilitate a cartelei SIM 
respective. 
Autori: 
deputat Varujan Pambuccian 
Grupul parlamentar al minorităților 
naționale şi  
deputat Iosif Moldovan – Grup 
parlamentar UDMR 

3  Art. III – Prezenta lege intră în 
vigoare la 1 ianuarie 2015. 

Art. III – Prezenta lege intră în 
vigoare la 60 de zile de la publicarea 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 
deputat Varujan Pambuccian 
Grupul parlamentar al minorităților 
naționale 

 

 
 
 
 
 


