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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                                  Bucureşti 

şi comunicaţiilor                             11-13septembrie 2012 

SINTEZA 

activităţii Comisiei din 11 -13 septembrie 2012 

 

La şedinţele Comisiei din zilele de 11 şi 13 septembrie 2012 au fost prezenţi: Relu 

Fenechiu, Aurelia Vasile, Constantin Chirilă, Adrian Bădulescu,  Farago Petru, Pambuccian 

Varujan, Mircea Cazan, Florin-Cristian Tătaru, Valerian Vreme, Ibram Iusein, Gheorghe 

Zoicaş; au fost absenţi: Florin Serghei Anghel, Dan Nica, Matei Radu Brătianu, iar în ziua de 

de 12 septembrie 2012 au fost prezenţi: Relu Fenechiu, Constantin Chirilă, Adrian 

Bădulescu, Aurelia Vasile, Farago Petru, Pambuccian Varujan, Mircea Cazan, Florin-Cristian 

Tătaru, Valerian Vreme, Ibram Iusein. Au fost absenţi: Florin Serghei Anghel, Dan Nica, 

Matei Radu Brătianu, Gheorghe Zoicaş. 

Lucrările Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au fost conduse de 

domnul deputat Constantin Chirilă, vicepreşedintele Comisiei.  

Pe ordinea de zi a Comisiei din ziua de 11 septembrie 2012 s-au aflat: 

1. PLx 186/2012 - Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.304 din 04/07/2003 

pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile 

de comunicaţii electronice;  
2. PLx nr.217/2012 - Propunerea legislativă privind colectarea şi stocarea datelor 

necesare identificării clienţilor serviciilor de comunicaţii electronice furnizate prin 

intermediul cartelelor preplatite. 

 

Pe ordinea de zi a Comisiei din zilele de 12 şi 13 septembrie 2012 s-au aflat: 

1.Studiu asupra proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice (PLx nr.319/2012). 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=24&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=222&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=222&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=329&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=10&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=45&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=24&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=222&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=329&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=10&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=45&cam=2&leg=2008
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2.Studiu asupra propunerii de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului 

privind gestionarea colectivă a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe şi acordarea de 

licenţe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizări online pe 

piaţa internă COM(2012)372 

1.PLx nr.186/2012 – Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.304 din 

04/07/2003 pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi 

serviciile de comunicaţii electronice.  

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 

republicat, Biroul permanent a trimis spre dezbatere în fond, Comisiei pentru tehnologia 

informaţiei şi comunicaţiilor, proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.304 din 

04/07/2003 pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi 

serviciile de comunicaţii electronice (PLx nr.186/2012), al cărei iniţiator este domnul deputat 

Daniel Oajdea. 

Conform art. 75 din Constituţia României, republicată, Camera Deputaţilor este 

Cameră decizională. 

Consiliul Legislativ a  avizat favorabil propunerea legislativă cu observaţii şi 

propuneri prin avizul nr. 1318/13.12.2011. 

Prin conţinutul său normativ propunerea legislativă face parte din categoria legilor 

ordinare. 

A fost adoptată de Senat în şedinţa din 21.05.2012, ca urmare a depăşirii termenului 

de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României republicată. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.304/2003 

pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de 

comunicaţii electronice, republicată, în scopul impunerii obligaţiei fumizorilor de servicii de 

telefonie mobilă de a sista serviciile de telefonie mobilă pentru telefoanele declarate furate 

sau pierdute. În acest sens, proiectul prevede instituirea, de către fumizorii de servicii de 

telefonie mobilă, a unei baze de date comune care să permită întregistrarea IMEI –urilor 

(Internaţional Mobile Equipment Identity) telefoanelor mobile declarate ca fiind furate sau 

pierdute, astfel încât să fie posibilă blocarea aparatului. 

Legea nr.304/2003 pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la 

reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice a fost abrogată odată cu intrarea în vigoare a 

OUG nr.111/2011 privind comunicaţiile electronice. 

 

http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_1&par1=3#t3c1s3a75
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2.PLx nr.217/2012 - Propunerea legislativă privind colectarea şi stocarea datelor 

necesare identificării clienţilor serviciilor de comunicaţii electronice furnizate prin 

intermediul cartelelor preplatite. 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 

republicat, Biroul permanent a trimis spre dezbatere în fond, Comisiei pentru tehnologia 

informaţiei şi comunicaţiilor propunerea legislativă privind colectarea şi stocarea datelor 

necesare identificării clienţilor serviciilor de comunicaţii electronice furnizate prin 

intermediul cartelelor preplatite (PLx nr.217/2012), al cărei iniţiator este domnul deputat 

Ştefan Pirpiriu. 

Conform art. 75 din Constituţia României, republicată, Camera Deputaţilor este 

Cameră decizională. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă cu observaţii şi 

propuneri prin avizul nr. 1470/16.01.2012. 

Conform prevederilor art. 73 alin.(3) lit.h) din Constituţia României, republicată 

propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. 

Senatul a respins propunerea legislativă în şedinţa din 21.05.2012. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale,  

Comisia pentru afaceri europene şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au avizat 

negativ propunerea legislativă. 

Propunerea legislativă are ca obiect stabilirea obligaţiei furnizorilor de servicii de 

comunicaţii electronice de a colecta şi stoca datele necesare identificării clienţilor serviciilor 

de comunicaţii electronice furnizate prin intermediul cartelelor preplătite. 

Conform deciziei Biroului permanent din data 12 iunie 2012 prin care se adresa 

rugămintea comisiilor permanente sesizate în fond de a solicita punctul de vedere al 

Guvernului pentru iniţiativele legislative cu care acestea au fost sesizate, Comisia pentru 

tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a transmis Departamentului pentru Relaţia cu 

Parlamentul adresa nr.36/88 din 19.06.2012 prin care se solicita punctul de vedere al 

Guvernului atât pentru proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.304 din 04/07/2003 

pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de 

comunicaţii electronice, cât şi pentru propunerea legislativă privind colectarea şi stocarea 

datelor necesare identificării clienţilor serviciilor de comunicaţii electronice furnizate prin 

intermediul cartelelor preplatite. 

Având în vedere faptul că punctul de vedere solicitat nu a fost primit, membrii 

comisiei au hotârât cu majoritate de voturi a membrilor prezenţi să se transmită 
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Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul o nouă adresă prin care să se solicite ca până 

la data de 18 septembrie 2012, să trimită Comisiei punctul de vedere al Guvernului pentru 

cele două iniţiative legislative. 

De asemenea membrii Comisiei au luat decizia de a solicita Autorităţii Naţionale de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poziţia cu privire la proiectul de lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în 

sectorul comunicaţiilor electronice (PLx nr.319/2012), proiect cu care Comisia pentru 

tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost 

sesizate pentru dezbatere în fond. 

În ceea ce priveşte propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului 

privind gestionarea colectivă a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe şi acordarea de 

licenţe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizări online pe 

piaţa internă COM(2012)372, Comisia a fost sesizată pentru verificarea conformării cu 

principiul subsidiarităţii. Prin urmare, membrii Comisiei au hotărât să solicite poziţia 

Ministerului Afacerilor Europene cu privire la acest document. 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

                                                  Constantin Chirilă 


