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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, DE 
DISCIPLINĂ ȘI IMUNITĂȚI 
        Nr. 4c-13/281/2015 

COMISIA PENTRU TEHNOLOGIA 
      INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR 

Nr. 4c-19/37/2021 
        

                   București, 4 martie 2021                                
                Pl-x 142/2015     

      
 

BIROULUI PERMANENT 
AL CAMEREI DEPUTAȚILOR 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra Propunerii legislative pentru 
abrogarea Legii nr.82 din 13 iunie 2012 privind reținerea datelor generate sau 
prelucrate de furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și de furnizorii de 
servicii de comunicații electronice destinate publicului, precum și pentru modificarea 
și completarea Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și 
protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, publicată în Monitorul 
Oficial nr.406/18 iunie 2012, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
(Pl-x 142/2015), trimisă Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu adresa nr.Pl-x 
142 din 2 martie 2015, înregistrată cu nr. 4c-13/281 din 3 martie 2015 și cu nr.4c-
19/38/2021 la Comisia pentru tehnologia informației. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, inițiativa legislativă se încadrează 
în categoria legilor organice. 

 
 

PREȘEDINTE, 

Mihai Alexandru BADEA 

 

PREȘEDINTE, 

Ioan Sabin SĂRMAȘ 
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RAPORT COMUN 
asupra 

Propunerii legislative pentru abrogarea Legii nr.82 din 13 iunie 2012 privind 
reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de rețele publice de 

comunicații electronice și de furnizorii de servicii de comunicații electronice 
destinate publicului, precum și pentru modificarea și completarea Legii 

nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții 
private în sectorul comunicațiilor electronice, publicată în Monitorul Oficial 
nr.406/18 iunie 2012, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

 
 

În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi și Comisia pentru tehnologia informației și comunicații au fost sesizate spre 
dezbatere, în fond, cu Propunerea legislativă pentru abrogarea Legii nr.82 din 13 iunie 
2012 privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de rețele publice de 
comunicații electronice și de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate 
publicului, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.506/2004 privind 
prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul 
comunicațiilor electronice, publicată în Monitorul Oficial nr.406/18 iunie 2012, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare  (Pl-x 142/2015), trimisă 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi cu adresa nr.Pl-x 142 din 2 martie 2015, 
înregistrată cu nr.4c-13/281 din 3 martie 2015 și cu nr.4c-19/38/2021 la Comisia pentru 
tehnologia informației. 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa legislativă în 
şedinţa din ziua de 25 februarie 2015. 

 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu prevederile 

art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată şi ale art. 91 alin.(9) pct.2 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare abrogarea Legii nr.82 din 
13 iunie 2012 privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de rețele 
publice de comunicații electronice și de furnizorii de servicii de comunicații electronice 
destinate publicului, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.506/2004 
privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul 
comunicațiilor electronice, publicată în Monitorul Oficial nr.406/18 iunie 2012, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. Legea nr.82/2012 a transpus în 
legislația națională Directiva 2006/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
15 martie 2006 privind păstrarea datelor generate sau prelucrate în legătură cu furnizarea 
serviciilor de comunicații electronice accesibile publicului sau de rețele de comunicații 
publice și de modificare a Directivei 2002/58/CE. Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene a declarat nevalidă directiva, la data de 8 aprilie 2014. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil cu observații și propuneri iniţiativa 
legislativă, conform adresei cu nr.639 din 28 mai 2014. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale 
a avizat negativ propunerea legislativă, în şedinţa din 10 martie 2015, cu unanimitate 
de voturi, conform adresei cu nr.4c-5/137 din 16 martie 2015. 

Comisia pentru afaceri europene a avizat negativ inițiativa legislativă, în 
şedinţa din 10 martie 2015, cu unanimitate de voturi, conform adresei cu nr.4c-19/155 
din 10 martie 2015. 

Guvernul României nu susține adoptarea inițiativei legislative, conform 
punctelor de vedere transmise prin adresele cu nr.2174/DPSG/01.10.2014,   
1704/25.02.2016 și   nr.479/DRP/03.02.2017.              

La data de 4 septembrie 2014 a fost publicată în Monitorul Oficial al României 
nr.653/2014, Decizia Curții Constituționale a României nr.440 din 8 iulie 2014 
referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr.82/2012 privind 
reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de rețele publice de comunicații 
electronice și de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului, 
precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.506/2004 privind prelucrarea 
datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor 
electronice și ale art.152 din Codul de procedură penală. 

Curtea Constituțională a decis că Legea nr.82/2012 este neconstituțională în 
ansamblul său. 

Conform art.147 alin.(1) din Constituția României, republicată, “Dispozițiile din 
legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate  ca fiind 
neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei 
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Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu 
pun de acord prevederile constituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui 
termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.” 

În conformitate cu prevederile art.61, art.63 și 129 alin.(1) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, cele două 
comisii au dezbătut inițiativa în şedinţe separate.  

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a examinat propunerea legislativă în 
ședința desfășurată în sistem mixt din ziua de 23 februarie 2021.  

La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi deputaţii au fost prezenţi 
conform listei de prezenţă. 

Membrii Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor au dezbătut 
inițiativa legislativă pe parcursul mai multor ședințe.  

În ședința online din 4 martie 2021 au fost prezenţi 13 deputaţi din totalul de 15 
membri. 

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, să propună plenului Camerei Deputaților un raport comun de respingere a 
Propunerii legislative pentru abrogarea Legii nr.82 din 13 iunie 2012 privind reținerea 
datelor generate sau prelucrate de furnizorii de rețele publice de comunicații 
electronice și de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului, 
precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.506/2004 privind prelucrarea 
datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor 
electronice, publicată în Monitorul Oficial nr.406/18 iunie 2012, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, întrucât “inițiativa legislativă a rămas fără 
obiect, ca urmare a efectelor Deciziei Curții Constituționale nr.440/2014 și ale 
prevederilor art.147 alin.(1) din Constituția României, republicată.” 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, inițiativa legislativă se încadrează 
în categoria legilor organice.  

 
 

PREȘEDINTE, 

             Mihai-Alexandru Badea 

 

 

PREȘEDINTE, 

Ioan Sabin SĂRMAȘ 

SECRETAR, 

Cristian-Tudor Băcanu 

SECRETAR, 

Radu-Dinel Miruță 

 
 
 

Consilier parlamentar,                                                             Consilier parlamentar, 
   Rodica Penescu                                                    Mihaela Astafei  
                                                                                                                  


