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Stimatii doamna membra a Comisiei,

Ca urmare a scrisorii Comisiei Europene (Comisia) nr. C(2012)1883 final In cauza nr.
2011/2089, cuprinzand avizul motivat suplimentar cu privire la neindeplinirea obligaliei de
adoptare sau de menlinere In vigoare a masurilor necesare pentru a se eonforma Directivei
2006/24/CE privind pastrarea datelor generate sau prelucrate in legatura eu fumizarea
serviciilor de eomunicatii electronice accesibile publicului sau de retele de comunicatii
publice ~i de modificare a Directivei 2002/58/CE, am onoarea sa va aduc la cuno~tinta
urmiitoarelc:
A~a cum am precizat ~i in raspunsul autoritalilor romane la avizul motivat (scrisoarea nr.
34SIRHR din 28.12.20 11), In vedcrea urgentarii adoptarii unui act normativ de transpunere
a Directivei 2006/24/CE, in luna noiembrie 2011 a fost initiata propunerea legislaliva
privind re,inerea date lor generate sau prelucrale de Jurnizorii de rete1e pub/ice de
comunicalii electronice ~i a Jurnizorilor de servicii de comunicalii electronice destinate
publicului.

La data de 23.04.2012, aceasta propunere legislativa a primit avizul favorabil din partea
comisiilor de specialitate ale Camerei Deputatilor, respectiv al Comisiei juridicc, de
disciplina ~i imuniti1ti ~i al Comisici pentru tehnologia informatiei ~i comunicatiilor, prin
raportul com un al acestora.
In ~edinta Plenului Camerei Deputatilor din data de 24.04.2012, in urma dezbatcrilor pc
marginea propunerii, s-a decis retransmiterea acesteia la Comisie, pentru raport
suplimentar, avand termen de doml saptamani pentru finalizare.
Conform procedurii legislative, actul normativ in discutie va fi inscris pe urmatoarea ordine
de zi a plenului Camerei Deputatilor, in calitate de camera decizionala, ~i urmeaza sa fie
dezbatut in cadrul viitoarelor ~edinte ale plenului.
Textul acestui act normativ, astfel cum a fost aprobat de comisiile de specialitate din
Parlament,
poate
fi accesat
pe site-ul Camerei
Deputatilor,
la adresa
hltp://wlVw.cdep.ro/p!s/proiecte!upl
pck.proiect?idp= 12314 (Pl-x nr. 1012012).
De indata ce va fi publicata In Monitorul Oficial, Legea privind relinerea datelor generate
sau prelucrate de fumizorii de retele pub lice de comunicatii electron ice ~i a fumizorilor de
servicii de comunicalii electronice destinate publicului va fi notificata Comisiei prin
intermediul bazei de date MNE.

Autoritalile romane 'i~imanifesta 'intreaga disponibilitate de a dialoga eu serviciile Comisiei
- inclusiv pe cale infonnala - In vederea solution~rii oric~rui aspect legat de transpunerea
Directivei 2006/24/CE, pentru a evita eontinuarea proeedurii declan~ate 'impotriva
Romaniei in cauza nr. 2011/2089.

Va rog sa primili, doamna membra a Comisiei, expresia celei mai Inalte eonsideratii.
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