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28. După articolul 10 se
introduc

două

noi

articole, articolele 101 și
102

,

cu

următorul

cuprins:

La

…
Art. 10

alineatul
2

102,

articolul

modifică

(1)

se

va

avea

şi

următorul cuprins:
(1) Furnizorii de servicii de

(1) Furnizorii de servicii

găzduire

cu

de găzduire electronică

resurse IP și furnizorii de

cu resurse IP au obligația

servicii

să

electronică
de

comunicații

sprijine

organele

de

interpersonale care nu se

aplicare a legii și organele

bazează

cu

obligația

pe

numere
să

au

sprijine
1

atribuții

securității

în

domeniul

naționale

în

Motivare

A se vedea DIRECTIVA (UE)
2018/1972
A
PARLAMENTULUI
EUROPEAN
ȘI
A
CONSILIULUI
din
11 decembrie
2018
de
instituire a Codului european
al comunicațiilor electronice,
care la art. (95) care prevede:
”Având în vedere importanța
tot mai mare a serviciilor de
comunicații
interpersonale
care nu sunt bazate pe
numere, este necesar să se
asigure faptul că acestea fac,
de asemenea, obiectul unor
cerințe corespunzătoare în
materie de securitate, în
conformitate cu natura lor
specifică și cu importanța lor
economică. Furnizorii unor
astfel de servicii ar trebui,
prin urmare, să asigure și un
nivel de securitate adecvat
riscului prezentat. Având în
vedere faptul că furnizorii
de servicii de comunicații
interpersonale care nu se
bazează pe numere nu
exercită în mod normal un
control
efectiv
asupra
transmiterii semnalelor în
rețea,
gradul
de
risc

organele de aplicare a legii

limitele

și organele cu atribuții în

acestora, pentru punerea

domeniul

în executare a metodelor

securității

naționale,

în

competențelor
pentru

limitele
acestora,

punerea

în

de

competențelor

supraveghere

tehnică

ori a actelor de autorizare
dispuse în conformitate cu

executare a metodelor de

dispozițiile

supraveghere tehnică ori a

135/2010 privind Codul de

actelor

procedură

de

autorizare

Legii

nr.

penală,

cu

dispuse în conformitate cu

modificările și completările

dispozițiile

ulterioare, și ale Legii nr.

Legii

nr.

135/2010 privind Codul de

51/1991

procedură

securitatea

penală,

cu

privind
națională,

modificările și completările

republicată, cu modificările

ulterioare, și ale Legii nr.

și completările ulterioare,

51/1991

respectiv:

securitatea

privind
națională,

republicată, cu modificările
și completările ulterioare,
respectiv:
a) să

interceptarea
comunicațiilor,

a)

permită
legală

a

inclusiv
2

să

interceptarea

permită
legală

a

comunicațiilor, inclusiv să
suporte costurile aferente,

aferent unor astfel de
servicii poate fi considerat
în unele privințe mai redus
decât în cazul serviciilor
tradiționale de comunicații
electronice. Prin urmare,
atunci când este justificat
pe baza evaluării efective a
riscurilor
legate
de
securitate
implicate,
măsurile luate de furnizorii
de servicii de comunicații
interpersonale care nu se
bazează pe numere ar
trebui să fie mai puțin
stricte.”
Dat fiind recomandările citate,
se impune excluderea de la
obligațiile impuse de art. 10 2
a furnizorilor de servicii de
comunicații
interpersonale
care nu se bazează pe
numere.

să

suporte

costurile

aferente;

pe durata și în condițiile
menționate în actele de
autorizare

dispuse

conformitate

în
cu

dispozițiile

Legii

nr.

135/2010 privind Codul
de procedură penală, cu
modificările

și

completările

ulterioare,

și ale Legii nr. 51/1991
privind

securitatea

națională,
cu

republicată,

modificările

și

completările ulterioare;
b) să acorde accesul la
să

conținutul comunicațiilor

b)

criptate

solicitarea

tranzitate

în

acorde,

organelor

autorizate,

rețelele proprii;

la

în

condițiile

prezentei legi, conținutul

criptat al comunicațiilor
tranzitate

în

rețele

proprii, care fac obiectul

actelor
3

de

autorizare

dispuse în conformitate
cu dispozițiile Legii nr.
135/2010 privind Codul
de procedură penală, cu
modificările

și

completările

ulterioare,

și ale Legii nr. 51/1991
c)

să

furnizeze

privind

securitatea

informațiile reținute sau

națională,

stocate

cu

referitoare

la

date de trafic, date de
identificare a abonaților

republicată,

modificările

și

completările ulterioare ;
c)

să

furnizeze

sau clienților, modalități

informațiile

de

stocate referitoare la date

plată

și

istoricul

accesărilor
momentele

cu
de

aferente;

timp

de

reținute

trafic,

date

sau
de

identificare a abonaților sau
clienților,

modalități

de

plată și istoricul accesărilor
cu

momentele

de

timp

aferente, corespunzătoare

adresei IP identificate în
actele

de

autorizare

dispuse în conformitate
4

cu dispozițiile Legii nr.
135/2010 privind Codul
de procedură penală, cu
modificările

și

completările

ulterioare,

și ale Legii nr. 51/1991
privind
d)

să

permită,

furnizorilor
găzduire

de

în

cazul

servicii

electronică

securitatea

națională,

republicată,

de

cu

cu

completările ulterioare;

modificările

și

resurse IP, accesul la propriile
sisteme

informatice,

în

vederea copierii sau extragerii d)
datelor existente.

să

permită

accesul

la

propriile sisteme informatice,
în

vederea

copierii

sau

extragerii exclusiv a datelor

care fac obiectul actelor de
autorizare

dispuse

în

conformitate cu dispozițiile
Legii nr. 135/2010 privind
Codul de procedură penală,
cu
(2)

Obligațiile

prevăzute
5

modificările

și

la completările ulterioare, și

alin. (1) lit. a) - c) se aplică în ale

Legii

nr.

privind

mod

51/1991

securitatea

corespunzător și furnizorilor națională, republicată, cu
de

rețele

sau

servicii

comunicații

de modificările și completările

ulterioare.

electronice.

(2)

(3) Furnizorii de servicii de
găzduire electronică cu
resurse IP și
furnizorii de servicii de
comunicații interpersonale
care nu se bazează pe

Obligațiile

prevăzute

la

alin. (1) lit. a) - c) se aplică în
mod
corespunzător
furnizorilor
servicii

de
de

tuturor
rețele

sau

comunicații

electronice.

numere, au obligația ca, în
termen de 60 de zile de la

(3) Furnizorii de servicii de

data începerii furnizării

găzduire electronică cu

serviciilor, să transmită o

resurse IP au obligația ca, în

informare în acest sens

termen de 60 de zile de la

ANCOM care

data începerii furnizării

să conțină cel puțin

serviciilor, să transmită o

următoarele:

informare în acest sens
ANCOM care să conțină cel

a) datele de identificare ale puțin următoarele:
6

furnizorului;
b)

datele

de

contact

ale

serviciu

de

furnizorului;
c)

tipul

de

găzduire electronică prestat.
(4) ANCOM publică pe propria
pagină de internet tipurile de
servicii

de

electronică
furnizorii

pentru

care (4) nemodificat
servicii
de

de

găzduire
resurse

găzduire

electronică
IP

prevăzute

au
de

cu

obligațiile
prezentul

articol.
(5) Orice modificare a datelor
transmise potrivit alin. (3) se (5) nemodificat
comunică ANCOM în termen
de 10 zile de la data apariției
evenimentului.
(6) Prin decizia ANCOM se
poate stabili

ca informarea
(6) nemodificat

prevăzută
la alin. (3) să se realizeze într7

un anumit format.”
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