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Sumar
Prezentul clasament de la Camera Deputaților și Senat este rezultatul marcării proiectelor de
lege și propunerilor legislative cu efect direct asupra drepturilor civile digitale (libertate de
exprimare, dreptul la viață privată, open copyright) identificate de Asociația pentru Tehnologie
și Internet (ApTI) și votate în Parlamentul României în legislatura 2008-2012. Marcarea va
continua până la finalul legislaturii, ca atare clasamentul și prezentul document se pot
modifica în timp.

Introducere
Harta Politicii este un proiect realizat independent care creează o colecție de date despre
parlamentarii români, inclusiv voturile din Parlament. Proiectul permite marcarea (tagging)
voturilor asupra proiectelor de lege și propunerilor legislative, de către un utilizator înregistrat,
după clasificarea votului ca fiind pentru sau contra unei poziții (orientări). Mai multe detalii în
însemnarea Busola Politică.
ApTI a identificat pe Harta Politicii proiectele de lege și propunerile legislative din Parlamentul
României care au efect direct asupra drepturilor civile digitale (libertate de exprimare pe Internet,
dreptul la viață privată în era digitală, open copyright) și a adăugat o marcare (pozitivă sau negativă,
după caz) pentru fiecare vot (proiectele sunt explicitate în ceea ce urmează). În mod evident,
alegerea legilor este până la urmă o activitate subiectivă, dar am încercat să fim cât mai obiectivi,
având în vedere urmărirea proceselor legislative din România din ultimii ani pe acest segment. Dacă
însă credeți că am ratat vreunul, dați-ne un feedback la info at apti punct ro și vom actualiza lista,
dacă este cazul.
Clasamentul este realizat în mod automat de sistemul informatic de pe Harta Politicii, pe baza
marcărilor ApTI.
Din păcate, nu am putut realiza un clasament exhaustiv în domeniu, pentru că o parte din actele
normative au fost votate prin ridicare de mână, deci este imposibil de prins în acest sistem. Astfel se
explică și de ce anumite proiecte de lege sau propuneri legislative apar numai la o cameră și nu la
amândouă.
De asemenea, Harta Politicii este un puțin neclară în ceea ce privește votul în Camera Deputaților
(dacă s-a supus votului adoptarea unui proiect de lege sau respingerea acestuia), astfel că am

detaliat mai jos aceste aspecte, pentru a nu apărea erori la marcarea realizată.
Ar trebui să fie de la sine înțeles, dar merită să reamintim, că atât ApTI, cât și Harta Politicii nu sunt
implicați în susținerea niciunui partid politic sau politician.
Marcarea va continua până la finalul legislaturii, pe baza proiectelor de lege și propunerilor
legislative supuse votului în Parlamentul României; ca atare clasamentul și prezentul document se
pot modifica în timp. În cazul documentului, acesta va primi un număr de ordine subsecvent.
Versiunea 2.0 se va aplica la legislatura viitoare.

Propuneri legislative și proiecte de lege în domeniul drepturilor civile digitale
identificate de ApTI pe Harta Politicii
I.

Camera Deputaților

1.
PLx 519/2011 Propunere legislativă privind colectarea datelor personale
ale utilizatorilor serviciilor de tip Prepay – 20 dec 2011
 S-a supus votului: respingerea propunerii legislative
 Tag: acest vot este pentru drepturi civile digitale
 Susțin drepturile civile digitale: parlamentarii care au votat pentru (DA) respingerea
propunerii legislative.
 Motivație: înregistrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor de servicii pre-pay nu
este o obligație impusă de către Uniunea Europeană și poate aduce atingere dreptului la viață
privată și anonimității. Proiectul este depus fără o analiză de impact asupra vieții private și
protecției datelor cu caracter personal.

2.
PLx 418/2011 Proiect de Lege privind combaterea operațiunilor cu produse
susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte
normative în vigoare – 12 oct 2011
 S-a supus votului: adoptarea proiectului de lege
 Tag: acest vot este împotriva drepturilor civile digitale
 Susțin drepturile civile digitale: parlamentarii care au votat împotriva (NU) adoptării
proiectului de lege.
 Motivație: proiectul de lege prevede obligația blocării, de către ISP-iști, a site-urilor web
prin intermediul cărora se desfășoară operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte
psihoactive. Blocarea site-urilor prin ISP-iști reprezintă însă o măsură de cenzură a
conținutului media online și este de natură să aducă atingere drepturilor omului, în special
libertății de exprimare. Măsura este inutilă, putând fi ușor evitată (spre exemplu, prin
mutarea conținutului în altă locație online), și, în plus, este de natură să afecteze securitatea
și stabilitatea Internetului. Vezi și comunicatul ApTI: Blocarea unui site de Internet prin ISP
este o măsură de cenzură (19.07.2011)

3.
PLx 144/2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea
actelor normative care reglementează regimul juridic al actelor de identitate –
17 mai 2011
 S-a supus votului: respingerea propunerii legislative
 Tag: acest vot este împotriva drepturilor civile digitale
 Susțin drepturile civile digitale: parlamentarii care au votat împotriva (NU) respingerii
propunerii legislative.
 Motivație: propunerea legislativă prevede interzicerea folosirii, în actele de identitate ale
cetățenilor, de „cipuri electronice cu date biometrice”. Actuala utilizare a elementelor
biometrice în acte oficiale (vezi pașaport, carte de identitate, card medical, etc.) s-a făcut
fără vreo dezbatere sau analiză asupra necesității și securității utilizării elementelor
biometrice sau analiză a impactului acestei măsuri asupra vieții private a cetățenilor.
Conform deciziei CEDO “Klass vs Germania”, legile naționale privind colectarea de date
biometrice (adesea în combinație cu alte legi) nu trebuie “să conducă la distrugerea
democrației pe motivul apărării ei”. Vezi poziția ApTI - Petiție către Consiliul Europei cu
privire la utilizarea de către guverne a datelor biometrice ale cetățenilor – 4 martie 2011,
Punct de vedere asupra propunerii Ministerului Administrației și Internelor referitoare la
actele electronice de identitate – 23 august 2010.

4.
PLx 205/2010 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului
nr.4/2010 privind instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spatiale
în România – 29 sept 2010
 S-a supus votului: adoptarea proiectului de lege
 Tag: acest vot este pentru drepturi civile digitale
 Susțin drepturile civile digitale: parlamentarii care au votat pentru (DA) adoptarea
proiectului de lege
 Motivație: proiectul de lege stabilește primii pași în vederea punerii la dispoziția publicului
(de către autoritățile publice) de date geo-spațiale. Deși se puteau asigura condiții mai bune
pentru accesul la astfel de date (spre exemplu, prin obligația ca datele existente să fie puse la
dispoziția publicului printr-o licență deschisă), proiectul de lege vine în susținerea dreptului
de liber acces la informațiile publice. Vezi și documentul ApTI Noțiuni despre datele publice
deschise (open data) – 15 aprilie 2011.

5.
PLx 236/2009 Proiect de Lege privind reglementarea prelucrării datelor cu
caracter personal de către structurile/unitățile Ministerului Administrației și
Internelor în activitățile de prevenire, cercetare și combatere a infracțiunilor,
precum și de menținere și asigurare a ordinii publice – 19 mai 2009
 S-a supus votului: adoptarea proiectului de lege
 Tag: acest vot este pentru drepturi civile digitale
 Susțin drepturile civile digitale: parlamentarii care au votat pentru (DA) adoptarea
proiectului de lege
 Motivație: proiectul de lege stabilește un cadru de reglementare pentru protecția datelor cu
caracter personal prelucrate în vederea realizării activităților de prevenire, cercetare și

reprimare a infracțiunilor și de menținere și asigurare a ordinii publice. Până la adoptarea
legii nu au existat dispoziții legale speciale în acest sens.

II.

Senat

1.
L772/2011 Propunere legislativă privind reținerea datelor generate sau
prelucrate de furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și de
furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului – 21 dec
2011
 S-a supus votului: respingerea propunerii legislative
 Tag: acest vot este pentru drepturi civile digitale
 Susțin drepturile civile digitale: parlamentarii care au votat pentru (DA) respingerea
propunerii legislative
 Motivație: stocarea datelor de trafic și de localizare, pentru toți utilizatorii înregistrați de
servicii de comunicații electronice, reprezintă o încălcare a dreptului la viață privată. O lege
similară (Legea nr.298/2008) a fost declarată neconstituțională, argumentele Curții
Constituționale fiind legate în principal de atingerile aduse dreptului la viață privată și
libertății de exprimare. Poziția ApTI Observații la Proiectul de lege privind reținerea datelor
generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate
publicului sau de rețele publice de comunicații - 3 august 2011.

2.
L431/2011 Proiect de Lege privind combaterea operațiunilor cu produse
susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte
normative în vigoare – 14 iunie 2011
 S-a supus votului: adoptarea proiectului de lege
 Tag: acest vot este împotriva drepturilor civile digitale
 Susțin drepturile civile digitale: parlamentarii care au votat împotriva (NU) adoptării
proiectului de lege
 Motivație: proiectul de lege prevede obligația blocării, de către ISP-iști, a site-urilor web
prin intermediul cărora se desfășoară operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte
psihoactive. Blocarea site-urilor prin ISP-iști, în afara unui act de justiție, reprezintă însă o
măsură de cenzură a conținutului media online și este de natură să aducă atingere drepturilor
omului, în special libertății de exprimare. Măsura este inutilă, putând fi ușor evitată (spre
exemplu prin mutarea conținutului în altă locație online), și, în plus, este de natură să
afecteze securitatea și stabilitatea Internetului. Vezi și comunicatul ApTI: Blocarea unui site
de Internet prin ISP este o măsură de cenzură (19.07.2011)

3.
L5/2011 Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii
nr.196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei – 26 aprilie 2011
 S-a supus votului: adoptarea proiectului de lege
 Tag: acest vot este împotriva drepturilor civile digitale

 Susțin drepturile civile digitale: parlamentarii care au votat împotriva (NU) adoptării
proiectului de lege
 Motivație: proiectul de lege prevede obligația blocării, de către ISP-iști, a site-urilor web
care conțin materiale pornografice și care nu respectă prevederile legii (ex: impunerea unei
taxe de utilizare pe minut, verificarea vârstei utilizatorilor). Blocarea site-urilor prin ISPiști, în afara unui act de justiție, reprezintă însă o măsură de cenzură a conținutului media
online și este de natură să aducă atingere drepturilor omului, în special libertății de
exprimare. Măsura este inutilă, putând fi ușor evitată (spre exemplu prin mutarea
conținutului în altă locație online), și, în plus, este de natură să afecteze securitatea și
stabilitatea Internetului. Poziția ApTI: Poziția comună a asociațiilor care pun în discuție
principiile ce trebuie să guverneze acest act normativ -Reglementăm pornografia pe Internet,
dar înțelegem ce (NU) facem ? (27.04.2011)

4.
L47/2011 Propunere legislativă pentru modificarea și completarea actelor
normative care reglementează regimul juridic al actelor de identitate – 23 martie
2011
 S-a supus votului: adoptarea propunerii legislative
 Tag: acest vot este pentru drepturi civile digitale
 Susțin drepturile civile digitale: parlamentarii care au votat pentru (DA) adoptarea
propunerii legislative.
 Motivație: propunerea legislativă prevede interzicerea folosirii, în actele de identitate ale
cetățenilor, de „cipuri electronice cu date biometrice”. Actuala utilizare a elementelor
biometrice în acte oficiale (vezi pașaport, carte de identitate, card medical, etc.) s-a făcut
fără vreo dezbatere sau analiză asupra necesității și securității utilizării elementelor
biometrice sau analiză a impactului acestei măsuri asupra vieții private a cetățenilor.
Conform deciziei CEDO “Klass vs Germania”, legile naționale privind colectarea de date
biometrice (adesea în combinație cu alte legi) nu trebuie “să conducă la distrugerea
democrației pe motivul apărării ei”. Vezi poziția ApTI - Petiție către Consiliul Europei cu
privire la utilizarea de către guverne a datelor biometrice ale cetățenilor – 4 martie 2011,
Punct de vedere asupra propunerii Ministerului Administrației și Internelor referitoare la
actele electronice de identitate – 23 august 2010.

5.
L666/2009 Propunere legislativă privind verificarea prin mijloace electronice
a dreptului de acces la vot al cetățenilor – 31 martie 2010
 S-a supus votului: adoptarea propunerii legislative
 Tag: acest vot este împotriva drepturilor civile digitale
 Susțin drepturile civile digitale: parlamentarii care au votat împotriva (NU) adoptării
propunerii legislative.
 Motivație: propunerea legislativă prevede utilizarea unei baze de date unice a cetățenilor, în
vederea eliminării posibilității votului multiplu. Nu există însă nicio analiză a impactului pe
care crearea și utilizarea unei astfel de baze de date l-ar putea avea asupra vieții private a
cetățenilor și nici nu sunt prevăzute măsuri eficiente de securitate și de siguranță pentru
prevenirea abuzurilor în realizarea și utilizarea unei asemenea baze de date.

6.
L76/2009 Proiect de lege privind reglementarea prelucrării datelor cu
caracter personal de către structurile/unitățile Ministerului Administrației și
Internelor în activitățile de prevenire, cercetarea și reprimare a infracțiunilor,
precum și de menținere și asigurare a ordinii publice – 21 aprilie 2009
 S-a supus votului: adoptarea proiectului de lege
 Tag: acest vot este pentru drepturi civile digitale
 Susțin drepturile civile digitale: parlamentarii care au votat pentru (DA) adoptarea
proiectului de lege
 Motivație: proiectul de lege stabilește un cadru de reglementare pentru protecția datelor cu
caracter personal prelucrate în vederea realizării activităților de prevenire, cercetare și
reprimare a infracțiunilor și de menținere și asigurare a ordinii publice. Până la adoptarea
legii nu au existat dispoziții legale speciale în acest sens.

