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Obiectul:

A v i x m o t ivat suplimentar — incalcarea nr. 2011/2989

consu
ltant,

in anexa la prezenta, un avfz motivat adresat
Secretariatul General va invita sa
Romaniei, in temeiul articolului 258 din TFUE
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AVIZ MOTIVAT SUPI IMKNTA

adresat ROMANIEI
in teirieiul articolului 258 din Tratatul privind funclionarea Uniunii Europene,
avandin vedere neindeplinirea obhgafiei de adoptare sau de menlinere in vigoare a
masurilor necesare pentru a se conforma Directivei 2006/24/CK a Par1amentului
European ~i a Consiliului din 15 martie 2006 privind y5strarea datelor generate sau
prelucrate in legaturi cu furnizarea serviciilor de cornunica<ii electronice accesibile
publicului sau de relele de comunicalii publice qi de modificare a Directivei 2002/58/CE
[L 105/54 din 13.4.2006]

A VIZ MGTIVAT SUPI IMKNTAR
adresat ROMANIEI
in terneiul articolului 258 din Tratatul privind funcponarea Uniunii Europene,
avand in vedere neindeplinirea ob1igaliei de adoptare sau de menfinere in vigoare a
masurilor necesare pentru a se conforma Directivei 2006/24/CE a Parlamentului
European yi a Consiliului din 15 martie 2006 privind p5strarea datelor generate sau
yrelucrate in legatux5 cu furnizarea serviciilor de comunica<ii electronice accesibile
publicului sau de relele de comunicalii publice yi de modificare a Directivei 2002/5&/CE
[L 10S/54 din 13.4.2006]

Articolul 1S ahneatul (1) din Directiva 2006/24/CE prevede c5 sfatele membre
asigura intrareain vigoare a actelor cu putere de lege ~i a actelor administrative
necesare pentru a se conforma directivei respective pan5 la 15 septembrie 2007.
Statele membre inforrneaza de indat5 Comisia cu privire la acestea.
Articolul 15 alineatul (3) din Directiva 2006/24/CE prevede ca, pana la 15 martie
2009, 5ecare stat membru poate arnana aplicarea directivei in cazul pastrarii
datelor de comunicatii referitoare la accesarea intemetului, telefonia prin internet
yi serviciul de post5 electronic5. ROMANIA a Scut uz de acest alineat.
Intrucat ROMANIA nu a c omunicat Comisiei nicio m5sura nalional5 de
transpunere p5n5 la termenul menlionat anterior, Comisia a lansat impotriva
ROMAN IEI o p r ocedur5. m temeiul arhcolului 258 di n T r a tatul privind
funclionarea Uniunii Europene(fostul articol 226 din TCE), prin trimiterea unei
scrisori de punere in intarziere la 27 noiembrie 2007 [num5r de referin)5
SG(2007)D/207221]. ROMANIA a r5spuns la scrisoaxeade punere in int6xziere
la 30 ianuarie 200& [numar de referinla SG(200&)A/00979], informand Comisia
ca activitatea legat5 de m5surile nationale de transpunere a Directivei 2006/24/CE
in dreptul intern este in curs de des~urare.
intrucat Comisia nu a primit informatii sup)imentare referitoare la transpunere
care sh ii permit5 s5 inchid5 cazul, Comisia a emis la 23 septembrie 200& un aviz
motivat [numar d e referinl5 SG(2008)D/20S717], prin care invita RO~I
A s5
ia masurile aecesare in termen de doua l uni de la data primirii avizului morat.
ROMANIA, in r5 spunsuls5u din 26 n oiemtzie 200& [numar de referinl5
SG(200&)A/08868], a informat Comisia ca a adoptat Legea nr. 298/2008, care a
fost pubhcata in Monitorul OQcial al ROMANIEI nr. 7&0 din 21 noiembrie 2008.
ROMANIA a d eclarat ca aceast5 lege reprezinth transpunerea integra15 a
Directivei 2006/24/CE.
Avand in vedere aceste clemente, Comisia a inchis cazul in data de 16 iunie 2011.
La 8 octombrie 2009, prin Decizia nr. 12S8, Curtea Constituliona15 a ROMANIEI
a declarat Legea nr. 298/2008 neconstituponal5. Decizia a f ost p ublicata in

Monitorul Oficial nr. 798 din 23 noiembrie 2009.

La 1 9
ia n u arie 2 0 10, C o misia a tr i m s ROMANIEI o scr i soare
[JLS/F3/JVcnD(2009)19422] in care solicita clarifichri cu privire la transpunerea
Directivei 2006/24/CE.
Prin scrisoarea din 30 martie 2010, RO~
IA a c o n 6 rmat faptul ci Curtea
Constitullonala a declarat legea nalionali care transpune Directiva 2006/24/CE ca
fiind neconstitulionala in integralitatea sa. ROMANIA a informat Comisia ca
Legea nr.298/2008 nu a produs efecte juridice.
Nu se contesta faptul ca ROMANIA trebuie sa ia noi masuri pentru a se conforma
D irectivei 2006/24/CE, dupa curn reiese clar din scrisoarea RO~
IEI d i n 3 0
martie 2010.
Avand in vedere faptul cK ROMANIA nu a informat Comisia cu privire la nicio
noua dispozipe adoptata pentru a se conforma Directivei 2006/24/CE ca urmare a
hotararii Cubi Constitulionale a ROMANIEI ~i intrucat Comisia nu deline alte
informapi care sA ii permita s5 concluzioneze ch ROMANIA a adoptat dispoziliile
necesare, Comisia a trebuit sa presuyuna ci RO~
IA nu a adoptat inca astfel
de dispozlfli noi.
P rin scris oar ea nr. C ( 2011)4111 di n 1 7 iul i e 2 0 1 1 [ n r . r e f . S G Greffe(2011)D/9861] yi in conformitate cu procedura stabilita la articolul 258 din
TFUE, Comisia a acordat in consecing ROMANIEI posibilitatea de a-qi prezenta
cu privire la aceasti chestiune in termen de doua luni.

observable

Prin scrisoarea din 16 august 2011, ROMANIA a prezentat Cornisiei observapile
sale cu privire la chestiunea respectiva. ROMANIA a comunicat Comisiei un
proiect de lege care urma sa fte depus spre aprobarea Guvernului in decursul lunii
septembrie 2011.
Prin scriso area nr. C (2011)7508 [n r. re f. S G - Greffe(2011)D/18406] din
28 octombrie 2011 yi in conformitate cu procedura stabilitR la articolul 258
TFUE, Comisia a concluzionat ca, prin neindeplinirea obhgapei de a adopta
actele cu putere de lege yi actele administrative necesare pentru a se conforma
Directivei 2006/24/CE a Parlarnentului European yi a Consihului din 15 martie
2006 gi prin neindeplinirea obligapei de comunicare a acestor dispozilii Comisiei,
ROMANIA a i ncalcat obligaliile care ii revin in temeiul articolului 15 din
directiva in cauzi. Comisia a invitat RO~
IA s5 a dopte mhsurile necesare
pentru a se conforms prezentului aviz rnotivat in termen de dov e luni de la
primirea acestuia.
Prin scrisoarea din 29 decernbrie 2011, ROMANIA a comunicat Comisiei o
propunere de lege privind pastrarea datelor generate sau prelucrate de chtre

furnizorii de regle de comunicalii electronice publice yi de furnizorii de servicii
de comunicalii electronice accesibile publicului, astfel curn a fost transmis5
Biroului Permanent al Camerei Deputalilor la 2 noiembrie 2011.
La 20 ianuarie 2012, Comisia a discutat ultima dath aceasti chestiune cu un
funclionar din cadrul Guvernului R O ~
IEI yi c u f u n clionaxi din cadrul
Reprezentan>ei Permanente a ROMANIEI pe lang' Uniunea Europeana.

16.

Din

ob s erva
> iile c o m unicate d e ROM A N I A pr in scr i soarea d i n
29 decernbrie 2011 yi con6xtnate la reuniunea din 20 ianuarie 2012, rezult5 ca
autorit51ile din ROMANIA elaboreazh in prezent noi m5suri in vederea asigurarii
conformitalii cu Directiva, 2006/24/CE.

17.

C u t o ate acestea, potrivit inforfnapilor de care dispune Comisia, aceste m5suri nu
au fost inca adoptate, ne6ind transmisi Comisiei nicio comunicare in acest sens.

18.

Co m i sia consider5 ca este responsabilitatea autorita)iior din ROMAMA sa pun5
in aylicare toate procedurile necesare pentru a se conforma Directivei 2006/24/CE
fara intarziere ~i sa informeze Comisia in consecinla.

J,9.

P r i n urmare, Comisia trebuie s5 concluzioneze ch RO~ IA n u a adoptat inc5
masuri noi necesare pentru a se conforma Directivei 2006/24/CE yi, in orice caz,
nu a noti6cat Comisiei nicio astfel de m5sura,

20,

Co m i sia a hotarat sh transmit5 prezentul aviz modvat suplimentar pentru a atrage
atenpa guvernului dumneavoastrk asupra sancliunilor financiare ye care le poate
imyune Curtea de Justi>ie in temeiul articolului 260 alineatul {3) din Tratat yi pe
care Comisia le va aylica in conformitate cu cele prevazute in Comunicarea sa din
11 noiembrie 2010 cu privire la aplicarea articolului 260 alineatul (3) din Tratat'.
Dat fiind obiectivul urmarit prin prezentul aviz motivat suylimentar, este justificat
sk se acorde un termen de raspuns de o lun5

DIN ACKSTK MOTIVE

COmSV EURO' EA.~A
dupa ce a acordat Guvernului ROMANIEI posibilitatea de a-yi prezenta observaliile yrin
scrisoarea din 17 iunie 2011 [nr. ref. SG-GreQe(2011)D/9861] yi avond in vedere
raspunsul Guvernului ROS
IE d i n 16 august 2011;
dupe ce a c o ncluzionat, yrin scrisoarea din 2 8 o ctombrie 2011 [nr. r ef S G Greffe(2011}D/13406] c5, yrin neindeplinirea obligaliei de a adopta actele cu putexe de
lege yi actele administrative necesare yentru a se conforma Directivei 2006/24/CH a
Parlamentului European yi a Cousiliului din 15 martie 2006 yi prin nemdeplinirea
obliga)iei de comunicare a acestor dispozilii Comisiei, ROMANIA a inc51cat obligafiile
care ii revin in temeiul articolului 15 din directiva in cauzh;
avand in v edere r5spunsul Guvernului Romaniei la avizul rnotivat din d ata de
29 decembrie 2011,

K MITK URMA T O R U I
AVIZ MOTIVAT SUPI IMKNTAR
In temeiul articolului 258 primul paragraf din Tratatul privind func >ionarea Uniunii
Europene, prin neindeplinirea obtigaliei de a adopta actele cu putere de lege si actele
administrative necesare pentru a se conforrna Directivei 2006/24/CE a Parlarnentului
European ~i a Consiliului din 15 martie 2006 privind p5strarea datelor generate sau
prelucrate in legktura cu furnizarea serviciilor de cornunicaPi electronice accesibile
publicului sau de refele de comunicafii yublice yi de modificare a Directivei 2002/58/CB
[L 105/54 din 13.4.2006j yi prin neindeplinirea obligaliei de comunicare a acestor
dispozilii Comisiei, ROMANIA a incalcat obligaliile careii revin in temeiul articolului
15 din directiva in cauz5.
In conformitate cu primul paragraf al articotului 258 din Tratatul privind funclionarea
Uniunii Europene, Cornisia invita ROMANIA sa ia masurile necesare pentru a se
conforma prezentului aviz motivatin termen de o lunh de la prirnirea acestuia.
Adoptat la BruxeHes, 22.3.2012
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