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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                    Bucureşti 
şi comunicaţiilor                                 2–5 aprilie 2012  
 
 

SINTEZA 

            activităţii Comisiei din  2 – 5 aprilie 2012 

 

La şedinţele Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din zilele de 2, 4 

şi 5 aprilie 2012 au fost prezenţi: Constantin Chirilă, Aurelia Vasile, Adrian Bădulescu, 

Florin Serghei Anghel, Valerian Vreme, Farago Petru, Pambuccian Varujan, Arion Viorel, 

Ibram Iusein. Gheorghe Zoicaş. Au fost absenţi: Relu Fenechiu, Mircea Cazan, Dan Nica, 

Matei Radu Brătianu, Florin-Cristian Tătaru. La lucrările Comisiei pentru tehnologia 

informaţiei şi comunicaţiilor din ziua de 3 aprilie 2012 au fost prezenţi: Constantin Chirilă, 

Aurelia Vasile, 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, Gheorghe Zoicaş. 

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.  

 

Pe ordinea de zi a Comisiei din ziua de 2 aprilie 2012 s-a aflat: 

1. [COM(2012)140] - Studiu asupra Comunicării Comisiei Europene -  Combaterea 

criminalităţii în epoca digitală: Înfiinţarea unui centru european de combatere a 

criminalităţii informatice  
 

Comisia Europeană a propus înfiinţarea unui centru european de combatere a 

criminalităţii informatice care să contribuie la protejarea cetăţenilor şi a întreprinderilor 

europene împotriva ameninţărilor informatice. Centrul va fi instituit în cadrul Oficiului 

European de Poliţie, Europol, la Haga (Olanda). 

Centrul european de combatere a criminalităţii informatice va avea următoarele 

atribuţii: 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=24&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=10&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=329&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=222&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=45&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=24&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=10&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=329&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=222&cam=2&leg=2008
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=45&cam=2&leg=2008
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• va avertiza statele membre ale UE cu privire la ameninţările informatice majore şi le 

va atrage atenţia asupra deficienţelor existente în sistemele acestora de apărare online; 

• va fi punctul focal european în combaterea criminalităţii informatice şi va viza 

activităţile ilegale online desfăşurate de grupuri organizate de infractori, în special pe 

cele care generează venituri ilegale importante, cum ar fi frauda online în care sunt 

implicate cărţi de credit şi detaliile de identificare a contului bancar; 

• va identifica reţelele organizate de criminalitate informatică, precum şi pe cei mai 

importanţi infractori din spaţiul virtual; 

• va oferi sprijin operaţional în cadrul unor investigaţii concrete, fie furnizând asistenţă 

legală informatică, fie sprijinind înfiinţarea unor echipe comune de investigaţie în 

domeniul criminalităţii informatice; 

• va servi, drept bază de informaţii pentru serviciile naţionale de poliţie din statele 

membre; 

• va proteja profilurilor de pe reţelele de socializare împotriva infiltrărilor de către 

infractorii online, sprijinind astfel lupta împotriva furtului online de identitate. Centrul 

va viza, de asemenea, infracţiunile informatice care cauzează prejudicii grave 

victimelor, cum ar fi exploatarea sexuală online a copiilor şi atacurile informatice care 

afectează infrastructura şi sistemele de informaţii critice din Uniune. 

Experţii Uniunii Europene vor desfăşura, activităţi menite să împiedice criminalitatea 

informatică ce afectează operaţiunile bancare pe internet şi sistemele de rezervare online, 

sporind astfel nivelul de încredere al consumatorilor online.  

Se preconizează că centrul îşi va începe activitatea anul viitor, în luna ianuarie. Pentru 

ca centrul să poată fi creat, propunerea Comisiei trebuie mai întâi adoptată de autoritatea 

bugetară a Europol. 

 
 

Pe ordinea de zi a Comisiei din zilele de 3 şi 4 aprilie 2012 s-a aflat: 
 

1. 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 
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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. 

În şedinţa comună a Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru 

tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 3 aprilie 2012 domnul deputat Daniel Buda, 

preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, constantând că reprezentanţii 

Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Serviciului Român de Informaţii, 

Ministerului Justiţiei şi ai Ministerulului Administraţiei şi Internelor nu erau prezenţi la 

şedintă, a propus amânarea pentru miercuri 4 aprilie 2012, orele 9.15, a dezbaterilor pe 

marginea acestei iniţiative legislative, propunere acceptată în unanimitate de către membrii 

prezenţi. 

La şedinţa comună a celor două comisii sesizate în fond din 4 aprilie 2012 au 

participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului Justiţiei - domnul ministru Cătălin 

Predoiu şi doamna Alina Bica, secretar de stat; din partea Ministerului Comunicaţiilor şi 

Societăţii Informaţionale - domnul ministru Răzvan Şerban-Mustea şi 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 - domnul comisar şef Rosan Călin, iar din 

partea Serviciului Român de Informaţii - domnii Dumitru Dumbravă şi Eugen Iorga. 

La începutul şedinţei domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi a dat cuvântul domnului Cătălin Predoiu, ministrul justiţiei, pentru a 

prezenta punctul de vedere al instituţiei pe care o conduce cu privire la această propunere 

legislativă. 

Domnul ministru Cătălin Predoiu a afirmat că, din expunerea de motive care însoţeşte 

propunerea legislativă, rezultă că iniţierea acestui act normativ este necesară deoarece 

România a primit un aviz motivat de la Comisia Europeană cu privire la neîndeplinirea 

obligaţiei de implementare în dreptul intern a Directivei 2006/24/CE privind păstrarea datelor 

generate sau prelucrate în legătură cu furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice 

accesibile publicului sau de reţelele de comunicaţii publice şi de modificare a Directivei 

2002/58/CE. Iniţiativa legislativă aflată în dezbatere reprezintă al doilea demers de 

transpunere a Directivei 2006/24/CE, primul demers fiind constituit de adoptarea legii 

nr.298/2008 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de 

comunicaţii electronice destinate publicului sau de reţele publice de comunicaţii, precum şi 

pentru modificarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, lege declarată neconstituţională, 
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în ansamblul său, prin Decizia Curţii Constituţionale nr.1258 din 8 octombrie 2009. Gradul 

mare de dificultate şi complexitate a elaborării unui act normativ care să respecte în 

integralitate cerinţele Directivei 2006/24/CE şi, în acelaşi timp, ale Deciziei Curţii 

Constituţionale, a fost avut în vedere în mod constant la nivel tehnic de către autorităţile 

române, atât în dialogul intern, cât şi în dialogul cu reprezentanţi ai Comisiei Europene fiind 

prezentate riscurile promovării unui nou act normativ de transpunere. Pe de altă parte, în 

calitate de stat membru al UE, există obligaţia pentru statul român de transpunere a 

directivelor europene, sancţiunea în cazul în care nu este îndeplinită această obligaţie fiind 

declanşarea procedurii de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor, ceea ce s-a şi întâmplat prin 

emiterea de către Comisia Europenă a unui aviz motivat. Astfel, ne aflăm în situaţia unui 

conflict de obligaţii: respectarea Deciziei Curţii Constituţionale şi necesitatea transpunerii în 

planul legislaţiei interne a Directivei 2006/24/CE. Acest ultim aspect evidenţiază existenţa 

principiului preeminenţei dreptului Uniunii Europene faţă de cel intern. Acest principiu a 

fost, de altfel, recunoscut şi de Curtea Constituţională română prin Decizia nr.1656 din 

28.12.2010, în care a fost exprimată o opinie concurentă prin care se statua: „Raportul dintre 

dreptul european şi dreptul constituţional este marcat de principiul priorităţii de aplicare a 

dreptului comunitar”. Referitor la acest principiu, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a 

statuat în jurisprudenţa sa că dreptul european este parte integrantă din sistemul de drept al 

statelor membre şi trebuie aplicat de instanţele acestora. Având în vedere cele expuse, 

Ministerul Justiţiei susţine promovarea propunerii legislative, urmând ca amendarea acesteia, 

ce va avea loc în cursul dezbaterilor parlamentare, să contribuie la conturarea unei soluţii 

legislative care să fie în acord cu exigenţele rezultate din Decizia Curţii Constituţionale. 

În continuare domnul deputat Daniel Buda a dat cuvântul domnului  Răzvan Şerban-

Mustea, ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, pentru a prezenta punctul de 

vedere al instituţiei pe care o conduce cu privire la această propunere legislativă. 

Domnul minisru Răzvan Şerban-Mustea a precizat că a fost transmis de către Comisia 

Europeană, în data de 22 martie 2012, un aviz motivat suplimentar cu privire la 

necomunicarea măsurilor naţionale de transpunere a Directivei 2006/24/CE. Prin intermediul 

acestui aviz motivat, Comisia Europeană atrage atenţia Guvernului României asupra faptului 

că, în cazul în care acţiunea va ajunge în faţa CJUE, Comisia va solicita Curţii impunerea de 

sancţiuni în conformitate cu art.260 alin.(3) din Tratat. Aceste sancţiuni vor fi calculate 

conform prevederilor Comunicării Comisiei din 11.11.2010 cu privire la aplicarea art.260 

alin.(3) din Tratat şi pot ajunge la sume considerabile, respectiv suma forfetară minimă de cca 

1 710 000 euro şi plăţi cu titlu cominatoriu de cca 44.770,32 euro pentru fiecare zi de 

întârziere de la data pronunţării Hotărârii de condamnare, până la transpunerea completă a 

directivei. Comisia a acordat României un termen suplimentar de o lună pentru conformare, 
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acesta expirând la data de 26 aprilie 2012. În continuare, domnul ministru a făcut o 

prezentare tehnică a propunerii legislative, subliniind că MCSI susţine adoptarea propunerii 

legislative, urmând ca, în urma dezbaterilor care vor avea loc în cadrul şedinţei comune a 

celor două comisii sesizate în fond şi a opiniilor exprimate, să se ajungă la o soluţie 

legislativă cât mai bună. 

Domnul deputat Daniel Buda a dat cuvântul domnului Răzvan Horaţiu Radu, 

subsecretar de stat în Ministerul afacerilor europene şi reprezentantul României în faţa Curţii 

de Justiţie a Uniunii Europene pentru a face unele precizări. 

Domnul Răzvan Horaţiu Radu, subsecretar de stat în Ministerul afacerilor europene şi 

reprezentantul României în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene a afirmat că, prin 

promovarea acestei directive, Comisia Europeană şi statele membre ale UE au urmărit să 

asigure o legislaţie armonizată în materie, precum şi o serie de garanţii atât pentru lupta 

împotiva infracţionalităţii, cât şi pentru respectarea dreptului la viaţă privată. Cadrul legal 

actual este mai puţin favorabil decât propunerea legislativă aflată în dezbatere, de exemplu 

perioada de reţinere a datelor în prezent este de 3 ani, iar directiva prevede o perioadă 

cuprinsă între 6 luni şi 2 ani. În ceea ce priveşte avizul motivat suplimentar prin care se mai 

acordă României o lună de zile pentru transpunerea directivei, acesta reprezintă o concesie 

din partea Comisiei Europene, după expirarea acestui termen Comisia urmând să sesizeze 

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. 

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 

într-o şedinţă ulterioară; datele necesare pentru identificarea destinaţiei unei comunicări, 

aspect în privinţa căruia Curtea Constituţională a României s-a pronunţat ca fiind o ingerinţă 

excesivă în viaţa intimă a persoanei, drept urmare stabilindu-se păstrarea formei din directiva 

europeană în virturea preeminenţei dreptului UE în faţa dreptului naţional; perioada de 

reţinere a datelor, care în propunerea legislativă este de 6 luni, după discuţii a fost stabilită la 

un an de la momentul efectuării comunicării; definirea termenului de îndată în ceea ce 

priveşte transmiterea datelor de către furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi 

furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului la solicitarea organelor 

de urmărire penală, a instanţelor de judecată şi a organelor de stat cu atribuţii în domeniul 

securităţii naţionale, stabilindu-se ca furnizorii să transmită datele în cel mult 48 de ore de la 

data solicitării. 

Domnul deputat Adrian Bădulescu a propus amendamente la propunerea legislativă în 

sensul introducerii ca solicitările organelor de urmărire penală şi instanţelor de judecată cu 

privire la transmiterea de date reţinute potrivit prezentei legi să se realizeze numai după ce a 

fost începută urmărirea penală, cu autorizarea motivată a preşedintelui instanţei căreia i-ar 
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reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă sau la instanţa corespunzătoare în grad 

acesteia, în a cărei circumscripţie se află sediul parchetului din care face parte procurorul care 

efectuează sau supraveghează urmărirea penală ori a judecătorului desemnat de acesta, la 

cererea procurorului care efectuează sau supraveghează urmărirea penală, potrivit legii, dacă 

sunt date ori indicii temeinice privind pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni grave. 

Domnul deputat Varujan Pambuccian a propus ca, pentru a fi siguri de originea şi 

integritatea datelor dintr-un fişier, acesta trebuie semnat electronic cu semnătură electronică 

extinsă bazată pe un certificat calificat emis de un furnizor de certificare certificat. Acest 

lucru este necesar pentru ca informaţiile conţinute în fişier să nu poată fi modificate ulterior. 

De asemenea, domnul deputat Pambuccian a propus ca accesul la date să se facă în baza unui 

mandat al judecătorului. 

Având în vedere că au fost formulate noi amendamente de către domnii deputaţi 

Adrian Bădulescu şi Varujan Pambuccian, domnul preşedinte Daniel Buda a propus 

amânarea cu o săptămână a dezbaterilor acestei iniţiative legislative pentru ca ministerele şi 

instituţiile interesate să formuleze  puncte de vedere asupra acestor amendamente, propunere 

acceptată în unanimitate de către membrii prezenţi. 

  

Pe ordinea de zi a Comisiei din ziua de 5 aprilie 2012 s-au aflat: 

1.  [COM(2012)11] - Studiu asupra 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); 

2. [COM(2012)10] - Studiu asupra 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. 

Cele două proiecte de acte normative europene se află, în prezent, în studiu, urmând 

ca dezbaterile pe marginea acestora să aibă loc într-o şedinţă ulterioară. 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

                                               Constantin Chirilă 
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