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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru Tehnologia Informaţiei        Bucureşti 

 şi Comunicaţiilor             19-21 mai 2009 

 

SINTEZA 

şedinţelor Comisiei din  19-21 mai 2009 

 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi: Relu Fenechiu, Valerian Vreme, Gheorghe 

Zoicaş, Matei Radu Brătianu, Clement Negruţ, Florin Serghei Anghel, Viorel Arion, Adrian 

Bădulescu, Mircea Vasile Cazan, Farago Petru, Ibram Iusein, Pambuccian Varujan. Au fost 

absenţi: doamna deputat  Liana Dumitrescu şi domnul deputat Dan Nica - ministru.  

Şedinţele Comisiei au fost conduse de domnul vicepreşedinte Valerian Vreme. 

La lucrările Comisiei au participat: domnul secretar de stat Marius Fecioru, din partea 

Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi doamna Oana Bucur, consilier 

juridic, din partea Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti.  

Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme:     

RAPOARTE 

1.  PL-x nr. 260/2009 - Propunere legislativă pentru modificarea 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. 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor şi Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi au fost sesizate spre dezbatere în vederea întocmirii raportului comun, 

cu propunerea legislativă pentru modificarea 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 
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nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în 

sectorul comunicaţiilor electronice.  

Propunerea legislativă, iniţiată de domnul senator Dan Voiculescu (PSD+PC), are ca 

obiect de reglementare modificarea alineatului 2 al articolului 16 din Legea nr.298/2008 

privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicaţii 

electronice destinate publicului sau de reţele publice de comunicaţii, prin eliminarea din 

cuprinsul articolului a expresiei „sau căruia i-ar reveni această competenţă”, precum şi 

reducerea termenului în care procurorul prezintă instanţei de judecată motivele care au stat la 

baza emiterii autorizării şi a termenului în care instanţa de judecată se pronunţă cu privire la 

legalitatea şi temeinicia ordonanţei prin care s-a autorizat solicitarea transmiterii de date 

reţinute de operatori, de la 48 de ore la 24 de ore. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă. 

Guvernului României nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative.  

În şedinţa din 4 mai 2009, Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat 

raportul de respingere a propunerii legislative. 

Întrucât propunerea de amânare a dezbaterilor a fost respinsă cu majoritate de voturi, 

s-a procedat la analizarea propunerii legislative. 

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi, să 

propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative, pentru următoarele 

considerente:  

- modificarea propusă prin eliminarea expresiei „sau căruia i-ar reveni această 

competenţă” ar avea drept consecinţă imposibilitatea autorizării de urgenţă a solicitării 

transmiterii de date reţinute potrivit legii, ceea ce ar produce grave prejudicii în îndeplinirea 

obligaţiilor asumate de România prin documentele de cooperare internaţională sau ca stat 

membru al Uniunii Europene; 

- reducerea termenelor de la 48 la 24 de ore ar duce la crearea unei neconcordanţe cu 

Codul de procedură penală în materia interceptărilor. 

 

PREŞEDINTE, 

Relu Fenechiu 
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