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La şedinţa Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din ziua de 13
martie 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 . La lucrările Comisiei pentru tehnologia informaţiei
şi comunicaţiilor din ziua de 14 martie 2012 au fost prezenţi: Aurelia Vasile, Adrian
Bădulescu, Florin Serghei Anghel, Valerian Vreme, Farago Petru, Pambuccian Varujan,
Arion Viorel, Ibram Iusein. Au fost absenţi: Relu Fenechiu, Constantin Chirilă, 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 domnul deputat Constantin Chirilă, vicepreşedintele
Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.
Pe ordinea de zi a Comisiei din ziua de 13 martie 2012 s-au 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;
2. PLx nr.208/2011 - Propunerea legislativă privind înregistrarea operaţiunilor
comerciale prin mijloace electronice.
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.
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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
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 data de 12 martie 2012, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a primit o serie
de observaţii şi amendamente referitoare la această propunere legislativă din partea mai
multor instituţii: Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Serviciul Român de
Informaţii, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor
Europene, Ministerul Finanţelor Publice şi Autoritatea Naţională de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Domnul deputat Valerian Vreme, în calitate de iniţiator al acestei propuneri
legislative, a solicitat amânarea discuţiilor pe marginea acesteia pentru a analiza
amendamentele şi observaţiile transmise de instituţii.
Domnul deputat Daniel Buda, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi
a propus amânarea cu o săptămână a dezbaterilor acestei iniţiative legislative, propunere
acceptată în unanimitate de către membrii prezenţi.
2. PLx nr.208/2011 - Propunerea legislativă privind înregistrarea operaţiunilor
comerciale prin mijloace electronice.
În data de 21 februarie 2012, Comisia pentru tehnologia informaţiilor şi
comunicaţiilor a transmis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, un raport preliminar de
adoptare cu amendamente a propunerii legislative.
În şedinţa comună a Comisiei pentru tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor şi
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din data de 28 februarie 2012, domnul deputat
Daniel Buda, preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a cerut trimiterea către
Guvern a amandamentelor propuse de domnul deputat Varujan Pambuccian pentru un punct
de vedere asupra acestora.
În data de 13 martie 2012, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a primit de la
Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi de la Ministerul Finanţelor Publice,
puncte de vedere de susţinere a propunerii legislative, cu observaţii.
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor şi Comisia juridică, de
disciplină şi imunităţi au luat în discuţie această iniţiativă legislativă în şedinţa din data de 13
martie 2012.
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La lucrările comisiilor au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului
Finanţelor Publice domnul director Marius Atomei – Direcţia de Politici şi Legislaţiei în
Domeniile Vamal şi Nefiscal.
Domnul preşedinte Daniel Buda a dat cuvântul domnului deputat Varujan
Pambuccian iniţiatorul acestei propuneri legislative pentru a-şi prezenta poziţia faţă de
observaţiile formulate de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi de
Ministerul Finanţelor Publice. Domnul deputat Varujan Pambuccian a fost de acord cu
observaţiile propuse de cele două instituţii.
În urma examinării propunerii legislative, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi
imunităţi şi membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, au hotărât, cu
unanimitate de voturi a membrilor prezenţi, să se supună dezbaterii plenului Camerei
Deputaţilor raportul comun de adoptare a propunerii legislative cu amendamentele din anexă.
Pe ordinea de zi a Comisiei din ziua de 14 martie 2012 s-au aflat:
1. Studiu asupra Proiectulului Bugetului de venituri şi cheltuieli al ANCOM pentru anul
2012 şi situaţia privind acţiunile multianuale;
2. [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);
3. [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.
Atât proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli al ANCOM pentru anul 2012
împreună cu situaţia privind acţiunile multianuale, cât şi 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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