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La lucrările Comisiei din 26-29 ianuarie 2009 au fost prezenţi 10 deputaţi. 

Şedinţele Comisiei au fost conduse de dl. preşedinte Relu Fenechiu. 

Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme:     

 

AVIZE 

 

1. PL-x nr. 370/2008 - Proiectul de Lege pentru aprobarea OUG nr.38/2008 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.59/1934 asupra cecului; 

2. PL-x nr. 371/2008 - Proiectul de Lege pentru aprobarea OUG nr.38/2008 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.58/1934 asupra cambie şi biletului la ordin;  

3. PL-x nr. 637/2008 - Proiect de Lege pentru ratificarea Protocolului adiţional la 

Convenţia Consiliului Europei privind criminalitatea informatică referitor la incriminarea 

actelor de natură rasistă şi xenofobă comise prin intermediul sistemelor informatice, adoptat 

la Strasbourg la data de 28 ianuarie 2003. 

 

FOND 

4. PL-x nr. 499/2008 – Propunerea legislativă privind emiterea, acordarea şi utilizarea 

de tichete pentru stimularea utilizării tehnologiei informaţiei; 
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5. PL-x nr. 519/2008 - Propunere legislativă privind protecţia consumatorilor care 

achiziţionează produse prin intermediul internetului; 

6. Pl-x nr. 556/2008 - Proiect de Lege privind aprobarea OUG nr.60/2008 pentru 

modificarea şi completarea OUG nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a 

comunicaţiilor; 

7. Diverse. 

 

Dl preşedinte Relu Fenechiu a propus modificarea ordinii de zi în sensul solicitării 

unor noi termene pentru depunerea rapoartelor pentru PL-x nr. 499/2008 şi PL-x nr. 

519/2008. Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi. 

La punctul 1 al ordinii de zi, dl deputat Varujan Pambuccian a solicitat amânarea 

discutării amendamentelor pentru o şedinţă ulterioară.  

La punctul 2 al ordinii de zi, dl deputat Varujan Pambuccian a solicitat amânarea 

discutării amendamentelor pentru o şedinţă ulterioară.  

La punctul 3 al ordinii de zi, dl preşedinte Relu Fenechiu a dat cuvântul dlui Costel 

Topcian, secretar de stat în Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, care a fost 

de acord cu forma prezentată de Guvern. Supus votului comisiei, proiectul de lege a fost 

aprobat cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi, urmând ca avizul favorabil să fie 

transmis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, sesizată în fond. 

Pentru punctele 4 şi 5 ale ordinii de zi, dl preşedinte a solicitat întocmirea unor adrese 

către Biroul Permanent prin care să se solicite amânarea termenelor de depunere a 

rapoartelor, având în vedere că acestea au expirat la sfârşitul anului 2008.  

Pentru punctul 6 al ordinii de zi, având în vedere proiectele de legi existente în 

momentul de faţă în Senat prin care se modifică denumirea şi obiectul de activitate al 

autorităţii de reglementare în comunicaţii, dl preşedinte Relu Fenechiu a solicitat amânarea 

analizării proiectului, urmând ca discuţiile să se reia după ce MCSI va prezenta un punct de 

vedere. 

La punctul de 7 al ordinii de zi, dl preşedinte Relu Fenechiu a supus atenţiei 

membrilor comisie 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, precum şi pentru modificarea Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice. Faţă de 

obiectul reglementării, dl preşedinte ridică problema asigurării securităţii accesului la datele 

reţinute de furnizorii de servicii, precum şi a eliminării abuzurilor autorităţilor competente. Dl 
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preşedinte consideră ca ar fi binevenită implicarea Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor în monitorizarea accesului la datele puse la dispoziţie de către furnizorii de 

servicii, în acest sens fiind necesară o modificare a Regulamentului Camerei Deputaţilor şi, 

eventual, al Senatului. Reprezentantul MCSI semnalează faptul că, prin Legea nr.298/2008, 

responsabilitatea monitorizării aplicării prevederilor prezentei legi este asigurată de către 

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, aflat sub 

controlul Senatului. Membrii comisiei au hotărât invitarea unui reprezentant al 

A.N.S.P.D.C.P. la şedinţa următoare, pentru a explica modul în care autoritatea va 

implementa prevederile acestei legi. 

O altă problemă ridicată de dl preşedinte Relu Fenechiu a fost Deciziei preşedintelui 

ANRCTI nr.1333/2003 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea reţelelor şi a 

serviciilor de comunicaţii electronice, emisă în baza Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare 

a Ţării din 25.03.2008 privind completarea, în regim de urgenţă, a condiţiilor tehnice de 

interceptare legală a comunicaţiilor stabilite prin regimul de autorizare generală pentru 

furnizarea reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice. Conform deciziei ANRCTI, 

“furnizorul de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice va pune la dispoziţia autorităţii 

naţionale în materia interceptării comunicaţiilor, desemnată potrivit reglementărilor legale în 

vigoare, serverele de management al interceptării şi consolele de administrare şi operare pe 

care le deţine în vederea asigurării funcţiei de interceptare legală a comunicaţiilor”. Această 

decizie este considerată permisivă, serverele operatorilor de telefonie fiind accesate fără nici 

un control, reprezentând o încălcare fără precedent a drepturilor omului şi a drepturilor 

constituţionale, în condiţiile în care nu există o lege-cadru a interceptării comunicaţiilor. Faţă 

de situaţia creată prin decizia ANRCTI, dl preşedinte consideră că serverele ar trebui să 

revină la furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice. Această problemă urmează 

să fie rediscutată în şedinţele următoare, când va exista un punct de vedere al Guvernului.  

 

 

 

 

PREŞEDINTE,       

 

Relu Fenechiu           
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