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SINTEZA 

            activităţii Comisiei din 28 februarie – 1 martie 2012  

 

La lucrările Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din ziua de 28 

februarie 2012 au fost prezenţi Constantin Chirilă, Adrian Bădulescu, Florin Serghei Anghel, 

Farago Petru, Pambuccian Varujan, Gheorghe Zoicaş, Ibram Iusein, Valerian Vreme, Arion 

Viorel. Au fost absenţi: Relu Fenechiu, Aurelia Vasile, Mircea Cazan, Dan Nica, Matei Radu 

Brătianu, Florin-Cristian Tătaru, în ziua de 29 februarie 2012 au fost prezenţi: Constantin 

Chirilă, Adrian Bădulescu, Florin Serghei Anghel, Pambuccian Varujan, Ibram Iusein, 

Valerian Vreme, Arion Viorel. Au fost absenţi: Relu Fenechiu, Aurelia Vasile, Mircea Cazan, 

Farago Petru, Dan Nica, Matei Radu Brătianu, Florin-Cristian Tătaru, Gheorghe Zoicaş,  iar 

în ziua de 1 martie 2012 au fost prezenţi: Constantin Chirilă, Adrian Bădulescu, Florin 

Serghei Anghel, Pambuccian Varujan, Gheorghe Zoicaş, Ibram Iusein, Valerian Vreme, 

Arion Viorel. Au fost absenţi: Relu Fenechiu, Aurelia Vasile, Mircea Cazan, Farago Petru, 

Dan Nica, Matei Radu Brătianu, Florin-Cristian Tătaru. 

Lucrările şedinţei comune a Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

şi a Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din 28 februarie 2012 au fost conduse de 

domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi de 

domnul deputat Constantin Chirilă, vicepreşedintele Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor.  

Pe ordinea de zi a Comisiei s-au aflat: 
 

1. PLx nr.10/2012 - Propunerea legislativă privind reţinerea datelor generate sau 

prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de 

servicii de comunicaţii electronice destinate publicului; 

2. PLx nr.208/2011 - Propunerea legislativă privind înregistrarea operaţiunilor 

comerciale prin mijloace electronice; 
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Lucrările Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 29 februarie şi 1 

martie 2012 au fost conduse de domnul deputat Constantin Chirilă, vicepreşedintele Comisiei 

pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.  

 

3. [COM(2012)11] - Propunere de Regulament al Parlamentului European și al 

Consiliului privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu 

caracter personal și libera circulație a acestor date (Regulament general privind 

protecția datelor); 

4. [COM(2012)10] - Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului 

privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal 

de către autoritățile competente în scopul prevenirii, identificării, investigării sau 

urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și libera circulație a 

acestor date; 

5. Proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale pentru 

Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) pentru anul 2012 şi situaţia 

privind acţiunile multianuale. 

 

 

1. PLx nr.10/2012 - Propunerea legislativă privind reţinerea datelor generate sau 

prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii 

de comunicaţii electronice destinate publicului. 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi şi Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au fost sesizate, spre 

dezbatere în fond, cu propunerea legislativă privind reţinerea datelor generate sau prelucrate 

de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de 

comunicaţii electronice destinate publicului.  

Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, Camera Deputaţilor 

este Cameră decizională. Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă se încadrează 

în categoria legilor ordinare. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea regulilor privind 

reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii 

electronice şi de funizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, în 

scopul transpunerii Directivei 2006/24/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind 

păstrarea datelor generate sau prelucrate în legătură cu funizarea serviciilor de comunicaţii 



 3

electronice accesibile publicului sau de reţele de comunicaţii publice şi de modificare a 

Directivei 2002/58/CE. 

Având în vedere faptul că instituţiile avizatoare şi Guvernul nu au transmis, încă, 

punctele de vedere solicitate cu privire la această propunere, domnul deputat Daniel Buda, 

preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a propus amânarea cu 2 săptămâni a 

discuţiilor pe marginea iniţiativei legislative. Cu unanimitatea membrilor prezenţi s-a hotărât 

amânarea cu 2 săptămâni a dezbaterii acestei propuneri legislative. 

 

2. PLx nr.208/2011 - Propunerea legislativă privind înregistrarea operaţiunilor 

comerciale prin mijloace electronice. 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi şi Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au fost sesizate, spre 

dezbatere în fond, cu propunerea legislativă privind înregistrarea operaţiunilor comerciale 

prin mijloace electronice.  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare înregistrarea operaţiunilor 

comerciale prin mijloace electronice, în sensul stabilirii regimului juridic al documentelor în 

formă electronică ce conţin date privind operaţiunile economice de schimb sau vânzare de 

bunuri sau servicii între persoane care emit şi primesc facturi fiscale, bonuri fiscale sau 

chitanţe fiscale în formă electronică. 

Potrivit dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, Camera Deputaţilor 

este Cameră decizională. Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă se încadrează 

în categoria legilor ordinare. 

În data de 21 februarie 2012, Comisia pentru tehnologia informaţiilor şi comunicaţii a 

transmis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, un raport preliminar de adoptare cu 

amendamente a propunerii legislative. Domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi a propus amânarea cu 2 săptămâni a discuţiilor pe marginea 

amendamentelor propuse de domnul deputat Varujan Pambuccian şi cuprinse în raportul 

preliminar la această propunere legislativă, pentru ca Guvernul să formuleze şi să transmită 

un punct de vedere.  

Cu unanimitatea membrilor prezenţi s-a hotărât amânarea cu 2 săptămâni a dezbaterii 

acestei propuneri legislative. 

 

3. [COM(2012)11] - Propunere de Regulament al Parlamentului European și al 

Consiliului privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter 

personal și libera circulație a acestor date (Regulament general privind protecția datelor). 
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4. [COM(2012)10] - Propunere de Directivă a Parlamentului European și a 

Consiliului privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter 

personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, identificării, investigării sau 

urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și libera circulație a acestor date. 

În conformitate cu Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.11/19.04.2011 privind procedura 

de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului asupra proiectelor de acte 

legislative ale Uniunii Europene, în temeiul Tratatului de la Lisabona privind rolul 

parlamentelor naţionale, Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a aprobat, în data de 27 

februarie 2012, solicitarea Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor de a fi 

sesizată, în fond, cu  Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului 

privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și 

libera circulație a acestor date (Regulament general privind protecția datelor) şi Propunerea 

de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor fizice 

referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul 

prevenirii, identificării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării 

pedepselor și libera circulație a acestor date. 

Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind 

protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera 

circulație a acestor date (Regulament general privind protecția datelor), are drept scop 

înlocuirea Directivei 95/46/CE (Directiva privind protecția datelor), adoptată în 1995. Noul 

Regulament păstrează principiile de bază ale Directivei, dar își propune să ia în considerare și 

evoluțiile tehnologice. Regulamentul urmăreşte să introducă reguli mai coerente și să crească 

gradul de armonizare a acestora pe plan european. 

Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția 

persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile 

competente în scopul prevenirii, identificării, investigării sau urmăririi penale a 

infracțiunilor sau al executării pedepselor și libera circulație a acestor date stabilește 

normele referitoare la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, identificării, 

investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor. Această 

directivă are un dublul obiectiv, pe de o parte protecția drepturilor și a libertăților 

fundamentale ale persoanelor fizice, în special, a dreptului acestora la protecția datelor cu 

caracter personal, iar pe de altă parte, garantarea unui nivel ridicat de siguranță publică și 

asigurarea schimbului de date cu caracter personal între autoritățile competente în cadrul 

Uniunii Europene. 

http://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=44
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În urma discuţiilor purtate pe marginea celor două iniţiative legislative europene s-a 

hotărât, cu unanimitatea membrilor prezenţi, să se solicite Autorităţii Naţionale de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi Ministerului 

Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, în conformitate cu prevederile art.37 din 

Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.11/19.04.2011, transmiterea unor puncte de vedere asupra 

acestor iniţiative.  

 

5. Proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli al ANCOM pentru anul 2012 şi situaţia 

privind acţiunile multianuale. 

În data de 28 februarie 2012 Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

din Camera Deputaţilor şi Comisia economică, industrii şi servicii din Senat au fost sesizate 

de către Birourile permanente reunite ale celor două camere, cu Proiectul Bugetului de 

venituri şi cheltuieli al ANCOM pentru anul 2012 şi situaţia privind acţiunile multianuale, în 

vederea întocmirii unui aviz comun.  

În conformitate cu dispoziţiile art.14, alin. (3) din OUG nr. 22/2009 privind înfiinţarea 

Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, bugetul anual de 

venituri şi cheltuieli al ANCOM se aprobă prin Hotărâre a Parlamentului, cu avizul Comisiei 

pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din cadrul Camerei Deputaţilor şi al Comisiei 

economice, industrii şi servicii din cadrul Senatului, la propunerea preşedintelui ANCOM. 

Proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli al ANCOM pentru anul 2012 şi situaţia 

privind acţiunile multianuale se află, în prezent, în studiu, urmând ca dezbaterile pe marginea 

acestora să aibă loc într-o şedinţă ulterioară. 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

                                               Constantin Chirilă 
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