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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                    Bucureşti 
şi comunicaţiilor                             10–12 aprilie 2012  
 
 

SINTEZA 

            activităţii Comisiei din  10 – 12 aprilie 2012 

 

La şedinţele Comisiei din zilele de 10, 11 şi 12 aprilie 2012 au fost prezenţi: 

Constantin Chirilă, Adrian Bădulescu, Florin Serghei Anghel, Valerian Vreme, Farago Petru, 

Pambuccian Varujan, Arion Viorel, Ibram Iusein. Au fost absenţi: Relu Fenechiu, Mircea 

Cazan, Dan Nica, Matei Radu Brătianu, Florin-Cristian Tătaru, Aurelia Vasile, Gheorghe 

Zoicaş.  

Pe ordinea de zi a Comisiei din ziua de 10 aprilie 2012 s-a aflat: 

1. Întâlnire cu reprezentanţii Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării 

Datelor cu Caracter Personal pentru discuţii pe marginea Propunerii 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), Propunerii 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, precum 

şi a Propunerii legislative privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de 

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

destinate publicului (PLx nr.10/2012) 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Constantin Chirilă, vicepreşedintele 

Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.  

Din partea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 

Personal a participat domnul consilier Dorel Colediciuc. 

La începutul şedinţei, domnul vicepreşedinte Constantin Chirilă a făcut o scurtă 

prezentare a iniţiativelor legislative europene. În continuare domnul vicepreşedinte 

Constantin Chirilă a acordat cuvântul domnului Dorel Colediciuc, repezentantul Autorităţii 
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Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal pentru a prezenta 

punctul de vedere al acestei instituţii. 

 Domnul Dorel Colediciuc a afirmat că, în ceea ce priveşte textul propunerii de 

Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice 

faţă de prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, 

ANSPDCP apreciază că la art. 46 este necesar să se precizeze existenţa unei autorităţi de 

supraveghere la nivel naţional şi a autorităţilor regionale, acolo unde este cazul, în acord cu 

prevederile art. 47, 48 şi 49 care fac vorbire la singular despre „autoritatea de supraveghere”.  

 Referitor la numirea conducerii Autorităţii de supraveghere (art. 48 pct. 1), 

ANSPDCP propune ca aceasta să se efectueze numai de către Parlament pentru autorităţile la 

nivel naţional, iar pentru autorităţile existente la nivel regional să poată decide statele 

membre numirea de către Parlament ori de către Guvern, după caz. În acest sens, 

reprezentantul ANSPDCP a menţionat hotărârea Curţii de Justiţie a UE în Cauza 518-07, 

Comisia Europeană vs. Republica Federală Germania, hotărâre în care s-a statuat faptul că 

autorităţile de supraveghere competente în diferitele landuri au fost supuse tutelei statului, 

Germania transpunând astfel în mod eronat cerinţa potrivit căreia aceste autorităţi îşi exercită 

atribuţiile „în condiţii de independenţă deplină”. 

În ceea ce priveşte autoritatea financiară independentă competentă să efectueze 

controlul financiar al Autorităţii de supraveghere, fără însă a afecta independenţa acesteia, 

prevăzută la art. 47 pct. 7 din propunerea de regulament, ANSPDCP apreciază că ar trebui să 

se solicite clarificări, în condiţiile în care, în prezent, în România, controlul financiar asupra 

bugetului Autorităţii se exercită şi de către Ministerul Finanţelor Publice subordonat 

executivului. 

Textul art.58 (Avizul comitetului european pentru protecţia datelor) din propunerea de 

regulament în care se prevede că înainte de a adopta o măsură o autoritate de supraveghere 

comunică proiectul de măsură Comitetului european pentru protecția datelor și Comisiei, 

ANSPDCP apreciază că în acest caz se stabileşte subordonarea directă a unei autorităţi 

naţionale unor organisme europene, care pot efectua un control al actelor administrative 

naţionale, în condiţiile în care acestea pot fi supuse numai controlului judecătoresc în 

sistemul de drept naţional. În plus, ANSPDCP consideră necesară analizarea situaţiei şi în 

raport de dispoziţiile Constituţiei României. 

De asemenea, reprezentantul ANSPDCP a precizat că autoritatea de supraveghere îşi 

exprimă îngrijorarea în ceea ce priveşte actele delegate ale Comisiei, prevăzute la art. 86, care 

sunt în număr destul de mare, ceea ce reduce considerabil marja de manevră a statelor 

membre în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, cu atât mai mult cu cât nu este 

stabilit un termen maxim de adoptare a acestora. Totodată, referitor la termenul de o lună în 
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care autoritatea de supraveghere solicitată trebuie să acţioneze (prevăzut la art. 55 pct. 8 din 

textul propunerii), ANSPDCP propune stabilirea unui termen minim şi maxim (de ex. 3 luni), 

în funcţie de specificul şi complexitatea cazului semnalat.  

În ceea ce priveşte responsabilul cu protecţia datelor, ANSPDCP consideră necesară 

stabilirea, prin regulament, a atribuţiilor acestui responsabil.  

Referitor la solicitarea consimţământului părinţilor în cazul copiilor sub 13 ani, de la 

art. 8 pct. 1, ANSPDCP consideră că aceste dispoziţii ar trebui să facă trimitere la legea 

naţională aplicabilă în materie a statului membru. 

 În privinţa categoriile de date speciale, menţionate la art. 9 pct. 1, Autoritatea de 

supraveghere consideră necesară includerea în sfera acestora şi a „datelor biometrice”, 

deoarece prelucrarea lor nu se poate efectua decât în condiţiile asigurării unui caracter 

adecvat raportat la scopul prelucrării şi al instituirii unor măsuri de securitate şi 

confidenţialitate sporite. 

 Totodată, ANSPDCP consideră că trimiterile la legea naţională, de la art. 56 pct. 3, 

trebuie clarificate, în condiţiile în care Legea nr. 677/2001 care implementează Directiva 

95/46/CE şi care stabileşte atribuţiile de investigare ale Autorităţii de supraveghere îşi va 

înceta aplicabilitatea. 

Referitor la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului 

privind protecţia persoanelor fizice faţă de prelucrările efectuate de către autorităţile 

competente în scopul prevenirii, cercetării, constatării sau urmăririi penale a infracţiunilor 

ori executării pedepselor penale şi libera circulaţie a acestor date, Autoritatea de 

supraveghere are, în principal, următoarele observaţii şi propuneri: 

Pentru o mai bună delimitare a celor două instrumente legale - directiva şi 

regulamentul, ANSPDCP apreciază ca fiind necesară definirea clară a sferei de aplicare a 

Directivei, precum şi a conţinutului termenului de securitate naţională. 

De asemenea, pentru evitarea apariţiei unor confuzii în acest sens, autoritatea 

consideră necesară clarificarea sintagmei „…mai multe autorităţi publice sunt 

responsabile…”, prevăzută la art. 39. 

 Referitor la numirea membrilor Autorităţii de supraveghere (art. 41), ANSPDCP 

propune ca aceasta să se efectueze numai de către Parlament, pentru aceleaşi raţiuni 

menţionate anterior cu privire la regulament, respectiv pentru a se asigura o reală autonomie 

instituţională corelat cu prevederile Convenţiei Schengen.  
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Pe ordinea de zi a Comisiei din ziua de 11 aprilie 2012 s-a aflat: 

2. 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. 

 

Lucrările 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.  

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 

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

Directivei 2002/58/CE. 

La şedinţa comună a celor două comisii sesizate în fond din 11 aprilie 2012 au 

participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului Justiţiei - doamna Alina Bica, 

secretar de stat şi doamna Oana Bucur – consilier juridic; din partea Ministerului 

Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale - doamna Carmen Elian, director adjunct; din 

partea Ministerului afacerilor europene - domnul Răzvan Horaţiu Radu, subsecretar de stat şi 

reprezentantul României în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, din partea Ministerului 

Administraţiei şi Internelor: IGPR - domnul comisar şef Rosan Călin şi domnul Pârvu 

Dumitru – adj. inspector general; din partea Serviciului Român de Informaţii - domnii 

Dumitru Dumbravă, Eugen Iorga şi Surugiu Marius; din partea Parchetului de pe lângă Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie - domnul Bulancea Marius, iar din partea Autorităţii Naţionale de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal au participat doamna Georgeta 

Basarabescu – preşedinte şi domnul consilier Dorel Colediciuc. 

În continuare, a avut loc dezbaterea pe articole a propunerii legislative. Au fost 

purtate discuţii cu privire la definirea infracţiunii grave, urmând ca aceasta să fie definită în 

şedinţa următoare. Au fost dezbătute propunerile domnului deputat Varujan Pambuccian cu 

privire la: solicitările organelor de urmărire penală, instanţelor de judecată şi organelor de stat 

cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale care se vor face cu invocarea temeiului legal 

existent şi se vor transmite în format electronic, semnate cu semnătură electronică extinsă 

bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat; 

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

electronice destinate publicului să fie obligaţi să asigure semnarea datelor solicitate, utilizând 
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o semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de 

servicii de certificare acreditat, iar semnarea electronică a datelor să se facă în mod automat 

în momentul extragerii lor din bazele de date; persoanele autorizate care transmit datele 

reţinute în baza legii să fie obligate să semneze datele transmise, utilizând o semnătură 

electronică extinsă bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de 

certificare acreditat, asumându-şi astfel responsabilitatea în ceea ce priveşte integritatea 

datelor transmise; persoanele autorizate care primesc datele reţinute în baza legii să fie 

obligate să verifice integritatea datelor primite şi să certifice această integritate prin semnarea 

datelor, utilizând o semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat eliberat de 

un furnizor de servicii de certificare acreditat, întreaga responsabilitate privind integritatea 

datelor transmise sau primite conform legii revenind ultimei persoanei care a semnat 

respectivele date; organele de cercetare ale poliţiei judiciare vor avea dreptul să solicite datele 

reţinute în baza legii doar cu aprobarea unui procuror desemnat în acest scop de către 

Procurorul General al României. De asemenea, s-a stabilit distrugerea în totalitate a datelor 

reţinute dacă la finalizarea actelor premergătoare începerii urmăririi penale nu se dispune 

soluţia începerii urmăririi penale, prin proceduri ireversibile, cu respectarea procedurilor 

stabilite prin normele metodologice de aplicare a legii. 

Domnul deputat Adrian Bădulescu a propus ca solicitările organelor de stat cu 

atribuţii în domeniul siguranţei naţionale cu privire la transmiterea de date reţinute în 

condiţiile legii să se realizeaze numai cu autorizarea procurorului anume desemnat de către 

procurorul general al parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. De asemenea, 

domnul deputat Bădulescu a propus ca amânarea informării persoanei cu privire la care sunt 

solicitate datele reţinute de către organele de urmărire penală, instanţele de judecată şi 

organele de stat cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale, despre accesarea şi utilizarea 

datelor reţinute în baza legii, să se poată dispune cel mai târziu până la terminarea urmăririi 

penale ori până la clasarea cauzei sau scoaterea de sub urmărire penală şi orice accesare 

intenţionată, alterare sau transfer al datelor reţinute în baza legii, fără autorizare, constituie 

infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani. 

Având în vedere că asupra unor articole nu s-a luat o decizie definitivă, acestea 

rămânând în discuţie pentru a se găsi o formulare cât mai clară, domnul preşedinte Daniel 

Buda a propus amânarea pentru o săptamână a dezbaterilor acestei iniţiative legislative, 

propunere acceptată în unanimitate de către membrii prezenţi. 

  

 

Pe ordinea de zi a Comisiei din ziua de 12 aprilie 2012 s-a aflat: 
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3. Studiu asupra proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr.117/2011 privind constituirea „Infrastructurii comune de comunicaţii 

electronice a statului” (PLx nr.53/2012) 

În data de 11 aprilie 2012, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a 

fost sesizată în fond cu proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr.117/2011 privind constituirea „Infrastructurii comune de comunicaţii 

electronice a statului” (PLx nr.53/2012). 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.117/2011 privind constituirea „Infrastructurii 

comune de comunicaţii electronice a statului” are ca obiect de reglementare constituirea 

infrastructurii comune de comunicaţii electronice a statului, ce reprezintă un obiectiv de 

interes public major al statului român, fiind destinată asigurării suportului tehnologic eficient, 

securizat şi rapid pentru conectarea beneficiarilor la reţeaua integrată de comunicaţii 

electronice administrativă a statului şi la reţeaua administrativă de comunicaţii a Uniunii 

Europene. 

Acest proiect de lege se află, în prezent, în studiu, urmând ca dezbaterile pe marginea 

acestuia să aibă loc într-o şedinţă ulterioară. 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

                                               Constantin Chirilă 
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