SEMNAL

Big Brother

ne ascultã ºi ne vede!
Deºi respins în decembrie 2011 de Senat,
proiectul legii privind reþinerea datelor generate
sau prelucrate de furnizorii de reþele publice de
trafic de telefonie ºi internet, cunoscut ca Legea
“Big Brother”, a fost adoptat de Camera
Deputaþilor, for decizional, cu 197 de voturi
“pentru”, 18 voturi “împotrivã” ºi 13 abþineri.
Astfel, furnizorii de telefonie fixã ºi mobilã ºi de
internet vor fi obligaþi sã stocheze timp de 6 luni
anumite date ale abonaþilor care sã fie trimise, la
cerere, autoritãþilor din domeniul siguranþei

natarului, numele ºi adresa abonaþilor, identitatea echipamentului folosit. Furnizorii de telefonie ºi internet au obligaþia ca timp de 48 de ore
de la cererea organelor de urmãrire sã transmitã
datele solicitate, iar dacã acest lucru nu este
posibil în 48 de ore, atunci în cel mult cinci zile.
Legea mai prevede cã organele de cercetare ale
poliþiei judiciare au dreptul sã solicite datele
reþinute doar cu aprobarea procurorului care
supravegheazã sau efectueazã urmãrirea penalã
ori a procurorului competent potrivit procedurii

împotriva þãrii noastre. Proiectul fusese depus la
Parlament la începutul lunii noiembrie 2011 de
cãtre ministrul Comunicaþiilor de atunci,
Valerian Vreme, ºi deputatul PDL Adrian
Bãdulescu, fost ofiþer SRI. Un proiect asemãnãtor a fost adoptat pentru prima datã de Parlament
în 2008, dar a fost declarat neconstituþional de
cãtre judecãtorii Curþii Constituþionale în 2009,
deoarece “afecteazã exerciþiul drepturilor sau al
libertãþilor fundamentale - drept la viaþã intimã,
privatã ºi de familie, dreptul la secretul core-

naþionale pentru acþiunile de prevenire, cercetare, descoperire ºi urmãrire a infracþiunilor
grave. E vorba de date legate de convorbirile
telefonice ºi schimbul de email-uri, cu excepþia
conþinutului corespondenþei electronice sau al
convorbirii telefonice, iar în cazul reþelelor de
telefonie fixã ºi mobilã trebuie sã se reþinã
numãrul celui care formeazã, numãrul destinatarului, numãrul celui spre care a fost redirecþionat apelul, precum ºi numele acestora. În
cazul serviciilor de internet, se vor consemna
utilizatorul, serviciul de telefonie folosit,
numãrul de telefon al apelantului ºi al desti-

de dare în urmãrire a persoanelor ºi cu aprobarea
judecãtorului competent. Anchetatorii au obligaþia de a informa persoana ale cãrei date sunt
reþinute în termen de 48 de ore de la momentul
transmiterii solicitãrii, cu excepþia cazurilor în
care urmãritul este implicat în acþiuni care pericliteazã siguranþa naþionalã. Ministrul
Afacerilor Externe, Leonard Orban, arãta, pe 7
mai, cã România riscã amenzi de circa 40.000
de euro pe zi, plus o sumã forfetarã de peste un
milion de euro, dacã nu va adopta pânã la 31
mai legea privind retenþia datelor, pentru care
este deschisã procedurã de infringement

spondenþei ºi libertatea de exprimare”. Ministrul
Comunicaþiilor a subliniat acum cã prevederile
legii din 2009, care au fost declarate neconstituþionale, au fost modificate, iar providerii care
nu sunt de acord cu noua lege pentru cã nu au
resurse sã stocheze toate datele, nu pot reglementa situaþia decât în instanþã. “Providerii au
organizaþii ºi firme care îi reprezintã la
Bruxelles, or ,dacã Comisia Europeanã a aprobat, înseamnã cã a fãcut acest lucru cu consultarea acestor organizaþii. Pot regla doar în
instanþã”, a adãugat ministrul Comunicaþiilor.
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