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          PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

         CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  
 
 

Plx nr.277/2014/2015 
 

RAPORT COMUN 
asupra cererii de reexaminare a Legii pentru completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile 
electronice, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 461 din 
16.09.2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

775 din 24.10.2014 
 

 
În conformitate cu prevederile art.134 alin.(1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost 
sesizate, prin adresa cu nr. PL-x 277/2014/2015 din 9 februarie 2015, pentru 
dezbatere în fond şi întocmirea unui raport, cu cererea de reexaminare a 
Legii pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
111/2011 privind comunicaţiile electronice, ca urmare a Deciziei Curţii 
Constituţionale nr. 461 din 16.09.2014, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 775 din 24.10.2014. 

Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile 
electronice a fost adoptat Senat, în calitate de Primă cameră sesizată, la 
data de 2 iunie 2014, iar de Camera Deputaţilor, în calitate de Cameră 
decizională, la data de 2 iulie 2014. 

Legea a fost trimisă la Preşedintele României pentru promulgare, 
la data de 5 iulie 2014. 

Proiectul de lege are ca obiect modificarea şi completarea OUG 
nr.111/2011 privind comunicaţiile electronice, cu modificările şi completările 
ulterioare, intervenţiile vizând, potrivit Expunerii de motive, “stabilirea unui 
cadru juridic clar, bine definit în domeniul luptei împotriva criminalităţii 
organizate şi în special a formelor sale grave ori cu caracter transfrontalier, 
precum şi a actelor de terorism“. 
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 În temeiul dispoziţiilor art. 146 lit. a) din Constituţia României şi ale 
art.13 alin.(1) lit. e) din Legea nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea 
instituţiei Avocatului Poporului, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare, în data de 23 iulie 2014, Avocatul Poporului a formulat 
obiecţia  de neconstituţionalitate cu privire la dispoziţiile Legii pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
111/2011 privind comunicaţiile electronice. 

Motivele de neconstituţionalitate le constituie dispoziţiile Legii pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 
privind comunicaţiile electronice, în forma adoptată de Camera Deputaţilor, în 
calitate de Cameră decizională.  

În data de 16 septembrie 2014, Plenul Curţii Constituţionale, învestit 
în temeiul art.146 lit. a) din Constituţia României şi al art.15 din Legea 
nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, s-a 
întrunit pentru a soluţiona, în cadrul controlului anterior promulgării, obiecţia 
de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.111/2011 privind comunicaţiile electronice, 
obiecţie formulată de Avocatul Poporului. 

Curtea Constituţională, cu majoritate de voturi, a admis obiecţia 
de neconstituţionalitate şi a constatat că Legea pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2011 privind 
comunicaţiile electronice este neconstituţională, în ansamblul ei. 

Curtea a constatat că dispoziţiile legii nu au un caracter precis şi 
previzibil, iar modalitatea prin care sunt obţinute şi stocate datele necesare 
pentru identificarea utilizatorilor serviciilor de comunicaţii electronice pentru 
care plata se face în avans, respectiv a utilizatorilor conectaţi la puncte de 
acces la internet nu reglementează garanţii suficiente care să permită 
asigurarea unei protecţii eficiente a datelor cu caracter personal faţă de 
riscurile de abuz, precum şi faţă de orice accesare şi utilizare ilicită a acestor 
date. De asemenea, Curtea a reţinut incidenţa în prezenta cauză a 
considerentelor Deciziei nr.440 din 8 iulie 2014, întrucât actul normativ dedus 
controlului de constituţionalitate nu reprezintă în fapt decât o completare a 
dispoziţiilor Legii nr.82/2012, preluând parţial soluţii legislative acolo 
reglementate, dar care au încetat să mai producă efecte juridice ca urmare a 
constatării neconstituţionalităţii lor. Dispoziţiile legale criticate nu numai că 
relativizează garanţiile de siguranţă a reţinerii şi păstrării datelor, neimpunând 
standarde corespunzătoare de asigurare a nivelului de securitate şi 
confidenţialitate care să poată fi controlate efectiv, aşa cum a reţinut Curtea în 
argumentarea soluţiei pronunţate prin Decizia nr.440 din 8 iulie 2014, ci, prin 
lipsa oricărei reglementări cu privire la modalitatea de accesare şi utilizare a 
datelor cu caracter personal, legea este viciată în mod iremediabil. 

În temeiul prevederilor art.147 alin.(2) din Constituţia României, 
republicată, şi ale art. 145 din Regulamentul Senatului, cu modificările şi 
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completările ulterioare, Senatul, în şedinţa din 5 februarie 2015, a 
respins Legea pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, reexaminată ca 
urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 461 din 16.09.2014, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 din 
24.10.2014. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 134 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii celor două comisii sesizate au dezbătut 
cererea de reexaminare a Legii pentru completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, 
ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 461 din 16.09.2014, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 din 
24.10.2014, în şedinţa comună din data de 17 februarie 2015. 

Din totalul de 18 membrii ai Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor au fost prezenţi la şedinţă 14 deputaţi, iar din totalul de 26 de 
membrii ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi la 
şedinţă conform listei de prezenţă.  

În urma dezbaterilor membrii celor două comisii au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport 
de respingere a Legii pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice,  ca urmare 
a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 461 din 16.09.2014. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, legea face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
 

        Preşedinte,               Secretar, 
Liviu-Bogdan Ciucă                                              Gabriel Andronache 
 
        Preşedinte,                Secretar, 
Vasile Ghiorghe Gliga                                        Sorin Avram Iacoban 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef serviciu, 
Ciprian Bucur 
 
Consilier parlamentar, 
Mihaela Astafei 
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