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CO MI S IA E UROP EANA

Bruxelles, 27.10.2011

2011/2089
C(2011) 7508 final

%VIZ i>IOTIVAT

adresat ROMANIEI

in temeiul articolului 258 din Tratatul privind func)ionarea Uniunii Europene,

avand in vedere neindeplinirea obliga<iei de adoptare sau de mentinere in vigoare a
masurilor necesare pentru a se conforma Directivei 2006/24/CE a Parlamentului

European yi a Consiliului din 15 martie 2006 privind pastrarea datelor generate sau
prelucrate in legatura cu furnizarea serviciilor de comunicafii electronice accesibile

publicului sau de relele de comunicatii publice yi de modificare a Directivei 2002/58/CE
[L 105/54 din 13.4.2006]



A VIZ MOTIVAT

adresat ROMANIEI

in terneiul articolului 258 din Tratatul privind functionarea Uniurui Europene,

avand in vedere neindeplinirea obligatiei de adoptare sau de menfinere in vigoare a
masurilor necesare pentru a se conforma Directivei 2006/24/CE a Parlamentului

European ~i a Consiliului din 15 martie 2006 privind pastrarea datelor generate sau
prelucrate in legatura cu urnizarea serviciilor de comunica)ii electronice accesibile

publicului sau de retele de comunicatii publice ~i de modificare a Directivei 2002/58/CE
[L 10S/S4 din 13.4.2006]

Articolul 15 alineatul (1) din Directiva 2006/24/CE prevede ca statele rnembre
asigura intrarea in vigoare a actelor cu putere de lege yi a. actelor administrative
necesare pentru a se conforma directivei respective pana la 1S septembrie 2007.
Statele membre informeaza de indath Comisia cu privire la acestea.

2. Ar ti c o lul 15 a l ineatul (3) din D i rectiva 2006/24/CE prevedeca, pana la
15 martie 2009, fiecare stat membru poate amana aplicarea directivei in cazul
pastrarii datelor de comunicatii referitoare la accesarea internetului, telefonia prin
internet qi serviciul de porta electronica. ROMANIA a tacut uz de acest alineat.

Intrucat ROMANIA nu a c omunicat Cornisiei nicio masura, nafionala de
transpunere pana la termenul rnentionat anterior, Comisia a lansat impotriva
ROMANIEI o p rocedura in temeiul articolului 2S8 din Tratatul privind
functionarea Uniunii Europene (fostul articol 226 din TCE), prin trimiterea unei
scrisori de punere in intarziere la 27 noiembrie 2007 [numar de referinta
SG(2007)D/207221]. ROlVb44IA a raspuns la scrisoarea de punere in intarziere
la 30 ianuarie 2008 [numar de referinta SG(2008)A/00979], inforrnand Comisia
ca activitatea legata de masurile nationa1e de transpunere a Directivei 2006/24/CE
in dreptul intern este in curs de desfayurare.

ktrucat Comisia nu a primit informa(ii suplirnentare referitoare la transpunere
care sa ii permit% s. inchida cazul, Comisia a emis la 23 septembrie 2008 un aviz
motivat [numar de referinia SG(2008)D/205717], prin care invita ROMANIA sa
ia masurile necesare in termen de doua luni de la data primirii avizului rnotivat.
ROMANIA, in raspunsul sau din 26 noiembrie 2008 [numar de referinla
SG(2008)A/08868], a informat Comisia ca Legea nr. 298/2008 a fost adoptata yi
publicata in Monitorul Oficial al ROMANIEI nr, 780 din 21 noiembrie 2008.
ROiVVMA a d eclarat ca aceasta lege reprezinta transpunerea integrala a
Directivei 2006/24/CE.

S. Ava nd in vedere aceste clemente, Comisia a inchis cazul in luna iunie 2011.

6, La 8 octombrie 2009, prin Decizia nr. 1258, Curtea Constitutionala a ROMAMEI
a declarat Legea nr. 298/2008 neconstitulionala. Decizia a fost publicath in
Monitorul Oficial nr. 798 din 23 noiembrie 2009.



La 1 9 i a n uarie 2 010, C omisia a tri m i s RO M ANIEI o scr i soare
[JLS/F3/JVcnD(2009)19422] in care solicita clarificha cu privire la transpunerea
Directivei 2006/24/CE.

Prin scrisoarea din 30 martie 2010, ROMANIA a confirmat faptul ch Curtea
Constitufionalh a declarat legea nalionala care transpune Directiva 2006/24/CE
neconstituiional5. in integralitatea sa. RO~ IA a i n format Comisia ca Legea
nr. 298/2008 qi-a incetat efectele juridice.

Nu se contesta faptul ca RO~IA trebuie sa ia noi m asuri pentru a se conforma
Directivei 2006/24/CE, dupa curn reiese clar din scrisoarea RO~I BI d in
30 martie 2010.

Avand in vedere faphd ck ROMANIA nu a informat Comisia cu privire la nicio
nouns dispozi1ie adoptata pentru a se conforma Directivei 2006/24/CE ca urrnare a
hotararii Cur1ii Constitufionale a ROMANIRI yi intrucat Comisia nu deline alte
inforrna)ii care sa ii permita sa concluzioneze ca ROMANIA a adoptat dispoziliile
necesare, Comisia a trebuit sa presupuna ci ROMANIA nu a adoptat inca astfel
de dispozitii noi.

Prin scrisoarea nr . C (2011) 4111 din 1 7 iu n i e 2 011 f n r , r e f . S G 
Greffe(2011)D/9861] qi in conformitate cu procedura stability la articolul 258 din
TFUE, Comisia a acordat in consecin15 ROMANIEI posibilitatea de a-yi prezenta
observaliile cu privire la aceastk chestiune in termen de daub luni.

Prin scrisoarea din 16 august 2011, ROMANIA a prezentat Conrisiei observagile
sale cu privire la chestiunea respectiva.

La 29 septembrie 2011, Comisia. a discutat ultima data aceast5 chestiune cu
funcfionari din cadrul Reprezentan)ei Permanente a ROMANIEI pe Ianga
Uniunea Europeans.

Din observaliile comunicate de ROMANIA prin scrisoarea din 16 august 2011 yi
confirmate la reuniunea din 29 septembrie 2011, rezult5, ca autoritalile din
RO~ !A p r egatesc in prezent noi masuri prin care sa se asigure conformitatea
cu Directiva 2006/24/CE.

Cu toate acestea, potrivit inforrnajiilor de care dispune Comisia, aceste mhsuri nu
au fost inca adoptate, nefiind transmisa Comisiei nicio comunicare in acest sens.

Comisia considers ca este de datoria autoritaplor din RO~I A sa p una in
aplicare toate procedurile necesare pentru a se conforma Directivei 2006/24/CK
fara intarziere yi sa informeze Comisia in consecinlS.

Prin urmare, Comisia trebuie sa conc1uzioneze cK ROMANIA nu a luat inca
masuri noi necesare pentru a se conforma Directivei 2006/24/CE yi, in orice caz,
nu a notificat Comisiei nicio astfel de masur5.



DIN ACKSTE MOTIVE

COMISIA EUROPEANA

dupa ce a acordat Guvernuiui ROMANIEI posibilitatea de a-yi prezenta observafiile prin
scrisoarea din 17 iunie 2011 {nr. ref. SG-Greffe(2011)D/9861] ~i avand in vedere
rhspunsul Guvernului ROMANIEI din 16 august 2011,

KMITK URMATORUL A VIZ MOTIVAT

In temeiul primului paragraf al articolului 258 din Tratatul privind functionarea Uniunii
Europene, prin neindeplinirea obligaliei de a adopta actele cu putere de lege yi actele
administrative necesare pentru a se conforrna Directivei 2006/24/CE a Parlamenhdui
European yi a Consiliului din 15 martie 2006 privind pastrarea datelor generate sau
prelucrate in leg5tur5 cu furnizarea serviciilor de comunicalii electronice accesibile
publicului sau de retele de comunicalii publice yi de modificare a Directivei 2002/58/CE
[L 105/54 din 13.4.2006] p prin neindeplinirea obligafiei de comunicare a acestor
dispozilii Comisiei sau, in orice caz, prin lipsa mentinerii in vigoare a acestor m5suri,
ROMANIA a incalcat obligatuie care ii revin in temeiul articolului 15 din directiva in
cauz5. si al articolului 4 alineatu1 (3) din TUE.

In conformitate cu prImul paragraf al articolului 258 din Tratatul privind funcponarea
Uniunii Europene, Comisia invit5 ROMANIA s5. ia m5surile necesare pentru a se
conforma prezentului aviz Tnotivat in termen de dou5. 1uni de la primirea acestuia.

Adoptat la Bruxelles, 27.10.2011

Pentru Comisie

Cecilia MALMSTROM
Membru al Comisiei
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