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pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice 
 
 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 
 

Art. I. – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 
privind comunicaţiile electronice, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 925 din 27 decembrie 2011, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi 
completările ulterioare, se completează după cum urmează: 

 
1. La articolul 4 alineatul (1), după punctul 54 se introduc 

trei noi puncte, punctele 55, 56 şi 57, cu următorul cuprins: 
„55. date necesare pentru identificarea unui abonat sau 

utilizator – numărul de telefon ori identificatorul serviciului de 
comunicaţii cu plata în avans sau cu plata ulterioară, împreună cu 
numele, prenumele şi codul numeric personal, seria şi numărul 
documentului de identitate, respectiv ţara emitentă – în cazul cetăţenilor 
străini –, denumirea şi codul de identificare fiscală – în cazul 
persoanelor juridice, precum şi numele, prenumele şi codul numeric 
personal al reprezentantului legal al persoanei juridice, după caz; 

56. identificatorul serviciului – codul unic de identificare alocat 
unui serviciu de acces la internet ori la un serviciu de comunica�ii, 
inclusiv prin internet; 
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57. document de identitate – cartea de identitate, cartea 
electronică de identitate, paşaportul sau permisul de conducere.” 

 
2. La articolul 51 alineatul (1), după litera a) se introduce o 

nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins: 
„a1) datele necesare pentru identificarea unui abonat;” 
 
3. La articolul 51, după alineatul (10) se introduce un nou 

alineat, alineatul (11), cu  următorul cuprins: 
„(11) Achiziţionarea serviciilor de comunicaţii electronice 

pentru care plata se face în avans este condiţionată de completarea de 
către utilizator a unui formular tipizat, pe format hârtie sau în format 
electronic securizat, pus la dispoziţie de către furnizor, cu datele 
personale de identificare.” 

 
4. După articolul 73 se introduc două noi articole,  

articolele 731 şi 732, cu următorul cuprins: 
„Art. 731. – În cazul notificării de către utilizatori cu privire la 

pierderea sau furtul echipamentului prin care sunt furnizate serviciile de 
comunicaţii electronice, furnizorii de reţele publice de comunicaţii 
electronice şi furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate 
publicului vor restricţiona de îndată accesul la serviciile de comunicaţii 
electronice. 

 
Art. 732. – (1) Persoanele juridice care pun la dispoziţia 

publicului puncte de acces la internet sunt obligate să identifice 
utilizatorii conectaţi la aceste puncte. 

(2) Identificarea prevăzută la alin. (1) se face prin reţinerea 
datelor de identificare ale utilizatorului sau a numărului de telefon, prin 
plata cu cardul bancar sau orice altă procedură de identificare care 
asigură direct sau indirect cunoaşterea identităţii utilizatorului. 

 (3) Datele cu caracter personal reţinute potrivit alin. (2) se 
păstrează pentru o perioadă de 6 luni de la data reţinerii acestora. 

(4) Prelucrării datelor cu caracter personal reţinute potrivit  
alin. (2) îi sunt aplicabile prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia 
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 
circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.” 
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5. La articolul 142, după punctul 39 se introduce un nou 
punct, punctul 391, cu următorul cuprins: 

„391. încălcarea obligaţiei prevăzute la alin. (1) şi a prevederilor 
alin. (2) ale art. 732;” 

 
Art. II. – (1) În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a 

prezentei legi, utilizatorii serviciilor de comunicaţii electronice cu plata 
în avans pot opta pentru menţinerea serviciului şi completarea 
formularului tipizat prevăzut la art. 51 alin.(11) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, sau 
pot renunţa la serviciile de comunicaţii electronice cu plata în avans. 

(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi 
furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sunt 
obligaţi să informeze, prin mijloace care să asigure difuzarea în masă, 
utilizatorii care nu au completat formularul tipizat prevăzut la art. 51 
alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi 
completările ulterioare,  cu privire la obligaţiile ce le revin. 

(3) În cazul în care utilizatorii serviciilor de comunicaţii 
electronice nu îşi exprimă opţiunea potrivit alin. (1), furnizorii de reţele 
publice de comunicaţii electronice şi furnizorii de servicii de 
comunicaţii electronice destinate publicului suspendă serviciile de 
comunicaţii electronice până la îndeplinirea opţiunii. 

(4) Serviciile de comunicaţii electronice pot fi reactivate, în 
măsura în care este posibil, doar după completarea formularului tipizat 
prevăzut la art. 51 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  
nr. 111/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea  
nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Art. III. – Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2015. 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,  
cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia 
României, republicată. 
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