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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru Tehnologia Informaţiei        Bucureşti 

 şi Comunicaţiilor             12,14 mai 2009 

 

SINTEZA 

şedinţelor Comisiei din  12,14 mai 2009 

 

La lucrările Comisiei din data de 12 mai 2009 au fost prezenţi: Relu Fenechiu, 

Valerian Vreme, Gheorghe Zoicaş, Matei Radu Brătianu, Clement Negruţ, Florin Serghei 

Anghel, Viorel Arion, Adrian Bădulescu, Mircea Vasile Cazan, Liana Dumitrescu, Farago 

Petru, Ibram Iusein, Pambuccian Varujan. A fost absent domnul deputat Dan Nica - ministru. 

La lucrările Comisiei din data de 14 mai 2009 au fost prezenţi: Relu Fenechiu, Valerian 

Vreme, Gheorghe Zoicaş, Matei Radu Brătianu, Clement Negruţ, Florin Serghei Anghel, 

Viorel Arion, Adrian Bădulescu, Liana Dumitrescu, Farago Petru, Ibram Iusein, Pambuccian 

Varujan. Au fost absenţi domnii deputaţi Dan Nica – ministru şi Mircea Vasile Cazan. 

Şedinţele Comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Relu Fenechiu. 

La şedinţa din data de 12 mai 2009 a participat, din partea Ministerului 

Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, domnul secretar de stat Marius Fecioru.  

Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme:     

1. Întâlnire cu exponenţii pieţei de comunicaţii în vederea creării cadrului 

legislativ privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice; 

2. PLx 236/2009 - Proiect de Lege privind reglementarea prelucrării datelor cu 

caracter personal de către structurile/unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor în 

activităţile de prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi 

asigurare a ordinii publice. 

 

1.  Domnul preşedinte Relu Fenechiu a precizat că motivul organizării acestei întâlniri cu 

reprezentanţii pieţei de comunicaţii electronice este dorinţa de a se purta discuţii constructive 
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pe marginea proiectului de lege privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii 

electronice, care, în momentul de faţă este supus consultării publice pe site-ul Ministerului 

Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. Propunerile care ar rezulta în urma dezbaterilor 

din cadrul întâlnirii vor fi luate în considerare în momentul în care proiectul de lege va fi 

supus analizei în cadrul Comisiei. 

Domnul secretar de stat Marius Fecioru  a menţionat că proiectul de lege a fost 

elaborat de către MCSI şi că versiunea existentă în acest moment pe site-ul ministerului a 

rezultat în urma dezbaterilor care au fost organizate de către MCSI, la care au participat 

furnizorii de servicii de comunicaţii electronice. 

La întâlnire au participat: Autoritatea Naţională pentru Reglementare şi Administrare 

în Comunicaţii, Asociaţia de Comunicaţii prin Cablu, Asociaţia Naţională a Internet Service 

Providerilor, Asociaţia pentru Tehnologia Informaţiei si Comunicaţii din România, UPC, 

RCS&RDS, Asociaţia Operatorilor Mobili din România, ORANGE România, 

ROMTELECOM, VODAFONE România, COSMOTE România, TELEMOBIL, DIGITAL 

PRO, Media Expres.  

În urma discuţiilor, s-au convenit următoarele: depunerea, de către MCSI, a 

proiectului de lege în Parlament, cu solicitarea dezbaterii în procedură de urgenţă, pentru a se 

asigura accesul cetăţenilor la comunicaţii, în cazurile în care reţelele pot fi dezafectate de 

către actualii proprietarii ai infrastructurii de susţinere; identificarea, de către operatori, a 

problemelor care nu au fost abordate corespunzător în proiectul de lege supus atenţiei, 

urmând ca acestea să fie transmise Comisiei. 

2. PLx 236/2009 – În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru tehnologia 

informaţiei şi comunicaţiilor şi Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

au fost sesizate, în procedură de urgenţă, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege privind 

reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către structurile/unităţile 

Ministerului Administraţiei şi Internelor în activităţile de prevenire, cercetare şi combatere a 

infracţiunilor, precum şi de menţinere şi asigurare a ordinii publice, Camera Deputaţilor, fiind 

Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 

21 aprilie 2009.  

Consiliul Legislativ, Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, au avizat favorabil 

proiectul de lege. 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare preluarea în dreptul intern a 

principiilor cuprinse în Recomandarea nr. R (87) 15 a Comitetului de Miniştri al Consiliului 

Europei prin menţionarea expresă a regulilor de prelucrare a datelor cu caracter personal de 

către structurile/unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

În urma dezbaterilor din şedinţa din 14 mai 2009, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi a membrilor prezenţi, să propună plenului Camerei Deputaţilor 

adoptarea proiectului de Lege privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal 

de către structurile/unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor în activităţile de 

prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi asigurare a 

ordinii publice, în forma adoptată de Senat.  

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Relu Fenechiu 
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