
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
  

 

BIROULUI PERMANENT 

 AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL DE RESPINGERE asupra 

proiectului 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 trimis cu adresa nr. PLx 

nr. 186 din 29 mai 2012 şi înregistrat la Comisia pentru tehnologia 

informaţiei şi comunicaţiilor cu nr.36/43/31.05.2012. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

CONSTANTIN CHIRILĂ 
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
COMISIA PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR 

  

RAPORT DE RESPINGERE 
asupra proiectului 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, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 
pentru tehnologia informaţiei şi comunicațiilor a fost sesizată spre dezbatere 
în fond, cu 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, trimis cu 
adresa nr. PLx nr. 186 din 29 mai 2012 şi înregistrat la Comisia pentru 
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor cu nr.36/43/31.05.2012. 

Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, 
republicată, şi ale art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul 
de lege la data de 21  mai 2012, ca urmare a depăşirii termenului de 
adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu unele 
observaţii şi propuneri, conform avizului nr.1318/13.12.2011. 

Guvernul, prin punctul de vedere transmis, nu susţine adoptarea 
acestei iniţiative legislative. 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil 
proiectul de lege, conform avizului nr.PLx 186/12.06.2012.  
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Proiectul de lege 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. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 
pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a dezbătut proiectul de lege în 
şedinţa din data de 2 octombrie 2012. 

În urma dezbaterii proiectului de lege membrii comisiei au hotărât, cu 
majoritate de voturi a membrilor prezenţi să se supună plenului 
Camerei Deputaţilor, raportul de respingere a proiectului 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, din următoarele considerente: 

- 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; 

- referitor la prevederea potrivit căreia: "operatorii de telefonie mobilă 
au obligaţia de a reţine şi furniza organelor de anchetă toate datele 
referitoare la cartelele SIM ce au fost introduse în telefon în perioada 
cât solicitarea de blocare este activă", aceasta ar crea premisele unor 
vicii de neconstituţionalitate, în raport cu art.28 din Constituţia 
României, republicată, care prevede că: "Secretul scrisorilor, al 
telegramelor, al altor trimiteri poştale, al convorbirilor telefonice şi al 
celorlalte mijloace legale de comunicare este inviolabil"; 

- taxa de 10 euro propusă de iniţiator pentru blocarea IMEI-ului este 
foarte mare în raport cu cheltuielile aferente acestui serviciu; 
posesorul aparatului, deşi este obligat să plătească această taxă 
pentru blocare, nu are certitudinea că va intra în posesia aparatului, 
astfel, scopul asigurării dreptului la proprietate nefiind realizat; 
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- intervalul maxim de 144 de ore pe durata căruia terminalul telefonic 
mobil poate fi blocat este atât de extins încât compromite chiar scopul 
urmărit de iniţiator şi, anume, descurajarea furturilor de terminale 
telefonice prin imposibilitatea valorificării acestora ca urmare a faptului 
că vor deveni inutilizabile. În acest interval, respectivul aparat poate fi 
vândut de mai multe ori şi poate ajunge chiar în posesia unor persoane 
de bună-credintă; 

- în vederea blocării unui terminal telefonic mobil, iniţiatorul prevede că 
utilizatorul final va trebui să facă dovada proprietăţii aparatului 
respectiv. Această dovadă a proprietăţii asupra unui bun mobil, nu 
este supusă niciunei formalităţi de înregistrare, în unele cazuri putând 
fi extrem de dificilă, mai ales că transmisiunea proprietăţii acestuia s-
ar fi putut face fără nici un fel de înscris; 

- în ceea ce priveşte opotiunitatea implementării unor măsuri care să 
aibă drept finalitate blocarea tenninalelor telefonice mobile, în acest 
moment, nu există un consens la nivel european, fiind state care au 
adoptat această soluţie la nivel de legislaţie primară, altele în care 
operatorii privaţi au preluat iniţiativa, reglementarea naţională venind 
doar în completarea acesteia, şi state care nu au considerat ca fiind o 
măsură adecvată şi necesară blocarea terminalelor telefonice mobile. 
Astfel, în majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene nu există 
în acest moment reglementări privind blocarea terminalelor telefonice 
mobile reclamate ca fiind furate sau care au fost pierdute. 

 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face 
parte din categoria legilor ordinare. 

              
        

VICEPREŞEDINTE, 

CONSTANTIN CHIRILĂ 
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