LEGE nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal
ş
i protecţ
ia vieţ
ii private în sectorul comunicaţ
iilor electronice
Parlamentul României adoptăprezenta lege.
Art. 1: Dispoziţ
ii generale
(1)Prezenta lege stabileş
te condiţ
iile specifice de garantare a dreptului la protecţ
ia
vieţ
ii private în privinţ
a prelucră
rii datelor cu caracter personal în sectorul
comunicaţ
iilor electronice.
(2)Prevederile prezentei legi se aplicăfurnizorilor de reţ
ele publice de comunicaţ
ii
electronice ş
i furnizorilor de servicii de comunicaţ
ii electronice destinate publicului,
precum ş
i furnizorilor de servicii cu valoare adă
ugatăş
i furnizorilor de registre ale
abonaţ
ilor care, în cadrul activită
ţ
ii lor comerciale, prelucreazădate cu caracter
personal.
(3)Prevederile prezentei legi se completeazăcu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru
protecţ
ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ş
i libera
circulaţ
ie a acestor date.
(4)Prezenta lege nu se aplicăprelucră
rilor de date cu caracter personal efectuate:
a)în cadrul activită
ţ
ilor în domeniul apă
ră
rii naţ
ionale ş
i securită
ţ
ii naţ
ionale,
desfă
ş
urate în limitele ş
i cu restricţ
iile stabilite de lege;
b)în cadrul activită
ţ
ilor de combatere a infracţ
iunilor ş
i de menţ
inere a ordinii publice,
precum ş
i în cadrul altor activită
ţ
i în domeniul dreptului penal, desfă
ş
urate în limitele
ş
i cu restricţ
iile stabilite de lege.
Art. 2: Definiţ
ii
(1)În înţ
elesul prezentei legi, urmă
torii termeni se definesc dupăcum urmează
:
a)utilizator - orice persoanăfizicăce beneficiazăde un serviciu de comunicaţ
ii
electronice destinat publicului, fă
răa avea în mod necesar calitatea de abonat al acestui
serviciu;
b)date de trafic - orice date prelucrate în scopul transmiterii unei comunică
ri printr-o
reţ
ea de comunicaţ
ii electronice sau în scopul factură
rii contravalorii acestei
operaţ
iuni;
c)date de localizare - orice date prelucrate într-o reţ
ea de comunicaţ
ii electronice, care
indicăpoziţ
ia geograficăa echipamentului terminal al utilizatorului unui serviciu de
comunicaţ
ii electronice destinat publicului;
d)comunicare - orice informaţ
ie schimbatăsau transmisăîntre un numă
r determinat de
participanţ
i prin intermediul unui serviciu de comunicaţ
ii electronice destinat
publicului; aceasta nu include informaţ
ia transmisă publicului printr-o reţ
ea de
comunicaţ
ii electronice ca parte a unui serviciu de programe audiovizuale, în mă
sura
în care nu poate fi stabilităo legă
turăîntre informaţ
ia în cauzăş
i abonatul sau
utilizatorul identificabil care o primeş
te;
e)apel - conexiunea stabilităprin intermediul unui serviciu de telefonie destinat
publicului, care permite comunicarea bidirecţ
ionalăîn timp real;
f)serviciu cu valoare adă
ugată- orice serviciu care necesităprelucrarea datelor de
trafic sau a datelor de localizare, în alte scopuri decât transmiterea comunică
rii ori
facturarea contravalorii acestei operaţ
iuni;
g)poş
tăelectronică- serviciul care constăîn transmiterea printr-o reţ
ea publicăde
comunicaţ
ii electronice a unor mesaje în format text, voce, sunet sau imagine, care pot
fi stocate în reţ
ea sau în echipamentul terminal al destinatarului pânăla recepţ
ionarea
de că
tre destinatar.
(2)În cuprinsul prezentei legi sunt, de asemenea, aplicabile definiţ
iile prevă
zute la art.
3 lit. a), b), c) ş
i i) din Legea nr. 677/2001, art. 2 lit. a), b), c) ş
i h) din Ordonanţ
a
Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la reţ
elele publice de comunicaţ
ii electronice ş
i

la infrastructura asociată
, precum ş
i interconectarea acestora, aprobatăcu modifică
ri ş
i
completă
ri prin Legea nr. 527/2002, art. 2 alin. (1) lit. b) din Ordonanţ
a de urgenţ
ăa
Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţ
iilor,
aprobatăcu modifică
ri ş
i completă
ri prin Legea nr. 591/2002, art. 1 pct. 1 ş
i 8 din
Legea nr. 365/2002 privind comerţ
ul electronic, cu modifică
rile ulterioare, ş
i la art. 2
alin. (1) lit. c) din Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal ş
i drepturile
utilizatorilor cu privire la reţ
elele ş
i serviciile de comunicaţ
ii electronice.
Art. 3: Mă
suri de securitate
(1)Furnizorul unui serviciu de comunicaţ
ii electronice destinat publicului are obligaţ
ia
de a lua toate mă
surile tehnice ş
i organizatorice adecvate în vederea garantă
rii
securită
ţ
ii serviciului. În ceea ce priveş
te securitatea reţ
elei, dacă este necesar,
furnizorul serviciului de comunicaţ
ii electronice va lua mă
surile de securitate
respective împreunăcu furnizorul reţ
elei publice de comunicaţ
ii electronice. Mă
surile
adoptate trebuie săgaranteze un nivel de securitate proporţ
ional cu riscul existent,
având în vedere posibilită
ţ
ile tehnice de ultimăorăş
i costurile implementă
rii acestor
mă
suri.
(2)Autoritatea Naţ
ionalăde Reglementare în Comunicaţ
ii, denumităîn continuare
ANRC, stabileş
te condiţ
iile în care furnizorii trebuie săîş
i îndeplineascăobligaţ
ia
prevă
zutăla alin. (1).
(3)În cazul existenţ
ei unui risc determinat de încă
lcare a securită
ţ
ii reţ
elei, furnizorul
unui serviciu de comunicaţ
ii electronice destinat publicului este obligat:
a)săinformeze abonaţ
ii asupra existenţ
ei acestui risc, precum ş
i asupra posibilelor
consecinţ
e ce decurg;
b)săinformeze abonaţ
ii asupra posibilită
ţ
ilor de remediere;
c)săinformeze abonaţ
ii asupra costurilor probabile privind înlă
turarea riscului.
Art. 4: Confidenţ
ialitatea comunică
rilor
(1)Confidenţ
ialitatea comunică
rilor transmise prin intermediul reţ
elelor publice de
comunicaţ
ii electronice ş
i a serviciilor de comunicaţ
ii electronice destinate publicului,
precum ş
i confidenţ
ialitatea datelor de trafic aferente sunt garantate.
(2)Ascultarea, înregistrarea, stocarea ş
i orice altă formă de interceptare ori
supraveghere a comunică
rilor ş
i a datelor de trafic aferente sunt interzise, cu excepţ
ia
cazurilor urmă
toare:
a)se realizeazăde utilizatorii care participăla comunicarea respectivă
;
b)utilizatorii care participă la comunicarea respectivă ş
i-au dat, în prealabil,
consimţ
ă
mântul scris cu privire la efectuarea acestor operaţ
iuni;
c)se realizeazăde autorită
ţ
ile competente, în condiţ
iile legii.
(3)Prevederile alin. (1) ş
i (2) nu aduc atingere posibilită
ţ
ii de a efectua stocarea tehnică
necesară
, în scopul transmiterii comunică
rii, în condiţ
iile respectă
rii confidenţ
ialită
ţ
ii.
(4)Prevederile alin. (1) ş
i (2) nu aduc atingere posibilită
ţ
ii de a efectua înregistră
ri
autorizate, în condiţ
iile legii, ale comunică
rilor ş
i datelor de trafic aferente, atunci când
acestea se realizeazăîn cadrul unor practici profesionale licite, în scopul de a furniza
proba unui act comercial sau a unei comunică
ri realizate în scopuri comerciale.
(5)Utilizarea unei reţ
ele de comunicaţ
ii electronice în scopul stocă
rii de informaţ
ii în
echipamentul terminal al unui abonat sau utilizator ori al obţ
inerii accesului la
informaţ
ia stocatăîn acest mod este permisănumai cu îndeplinirea, în mod cumulativ,
a urmă
toarelor condiţ
ii:
a)abonatului sau utilizatorului în cauzăi s-au furnizat informaţ
ii clare ş
i complete, în
conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 677/2001, între altele cu privire la
scopul în care se efectueazăstocarea sau accesul la informaţ
ia stocată
;

b)abonatului sau utilizatorului în cauzăi s-a oferit posibilitatea de a refuza stocarea sau
accesul la informaţ
ia stocată
.
(6)Prevederile alin. (5) nu aduc atingere posibilită
ţ
ii de a efectua stocarea sau accesul
tehnic în urmă
toarele cazuri:
a)atunci când aceste operaţ
iuni sunt realizate în scopul exclusiv al efectuă
rii sau
facilită
rii transmiterii unei comunică
ri printr-o reţ
ea de comunicaţ
ii electronice;
b)atunci când aceste operaţ
iuni sunt strict necesare pentru furnizarea unui serviciu al
societă
ţ
ii informaţ
ionale, solicitat expres de abonat sau utilizator.
Art. 5: Datele de trafic
(1)Datele de trafic referitoare la abonaţ
i ş
i utilizatori, prelucrate ş
i stocate de că
tre
furnizorul unei reţ
ele publice de comunicaţ
ii electronice sau de că
tre furnizorul unui
serviciu de comunicaţ
ii electronice destinat publicului, trebuie săfie ş
terse sau
transformate în date anonime atunci când nu mai sunt necesare la transmiterea unei
comunică
ri, cu excepţ
ia situaţ
iilor prevă
zute la alin. (2), (3) ş
i (5).
(2)Prelucrarea datelor de trafic efectuatăîn scopul factură
rii abonaţ
ilor sau al stabilirii
obligaţ
iilor de platăpentru interconectare este permisădoar pânăla împlinirea unui
termen de 3 ani de la data scadenţ
ei obligaţ
iei de platăcorespunză
toare.
(3)Furnizorul unui serviciu de comunicaţ
ii electronice destinat publicului poate
prelucra datele prevă
zute la alin. (1), în vederea comercializă
rii serviciilor sale sau a
furniză
rii de servicii cu valoare adă
ugată
, numai în mă
sura ş
i pe durata necesară
comercializă
rii, respectiv furniză
rii acestor servicii, ş
i numai cu consimţ
ă
mântul
expres prealabil al abonatului sau utilizatorului la care se referădatele respective.
Abonatul sau, dupăcaz, utilizatorul îş
i poate retrage oricând consimţ
ă
mântul exprimat
cu privire la prelucrarea datelor de trafic.
(4)În cazurile prevă
zute la alin. (2) ş
i (3), furnizorul serviciului de comunicaţ
ii
electronice destinat publicului este obligat săinformeze abonatul sau utilizatorul cu
privire la categoriile de date de trafic care sunt prelucrate ş
i la durata prelucră
rii
acestora. În cazul prevă
zut la alin. (3), aceastăinformare trebuie săaibăloc anterior
obţ
inerii consimţ
ă
mântului abonatului sau utilizatorului.
(5)Prelucrarea datelor de trafic în condiţ
iile alin. (1)-(4) poate fi efectuatănumai de
că
tre persoanele care acţ
ioneazăsub autoritatea furnizorilor de reţ
ele publice de
comunicaţ
ii electronice sau de servicii de comunicaţ
ii electronice destinate publicului,
având ca atribuţ
ii facturarea ori gestionarea traficului, relaţ
iile cu clienţ
ii, detectarea
fraudelor, comercializarea serviciilor de comunicaţ
ii electronice sau furnizarea
serviciilor cu valoare adă
ugată
,ş
i este permisănumai în mă
sura în care este necesară
pentru îndeplinirea acestor atribuţ
ii.
(6)Prevederile alin. (1)-(3) ş
i (5) nu aduc atingere posibilită
ţ
ii autorită
ţ
ilor competente
de a avea acces la datele de trafic, în condiţ
iile legii, în scopul soluţ
ionă
rii litigiilor, în
special a celor referitoare la interconectare sau la facturare.
Art. 6: Facturarea detaliată
(1)Abonaţ
ii primesc facturi nedetaliate.
(2)Emiterea facturilor detaliate se face la cererea abonaţ
ilor, cu respectarea dreptului la
viaţ
ăprivatăal utilizatorilor apelanţ
iş
i al abonaţ
ilor apelaţ
i.
(3)Informaţ
iile minime prezentate în cadrul facturilor detaliate sunt stabilite de ANRC.
Art. 7: Prezentarea ş
i restricţ
ionarea identită
ţ
ii liniei apelante ş
i a liniei conectate
(1)În cazul în care este oferită prezentarea identită
ţ
ii liniei apelante, furnizorul
serviciului de comunicaţ
ii electronice destinat publicului are obligaţ
ia de a pune la
dispoziţ
ie utilizatorului apelant pentru fiecare apel, precum ş
i abonatului apelant
pentru fiecare linie, printr-un mijloc simplu ş
i gratuit, posibilitatea de a ascunde
identitatea liniei apelante, indiferent de ţ
ara de destinaţ
ie a apelului.

(2)În cazul în care este oferită prezentarea identită
ţ
ii liniei apelante, furnizorul
serviciului de comunicaţ
ii electronice destinat publicului are obligaţ
ia de a pune la
dispoziţ
ie abonatului apelat, printr-un mijloc simplu ş
i, în limitele unei utiliză
ri
rezonabile, gratuit, posibilitatea de a ascunde identitatea liniei apelante pentru apelurile
primite, indiferent de ţ
ara de origine a acestora.
(3)În cazul în care este oferităprezentarea identită
ţ
ii liniei apelante, când prezentarea
identită
ţ
ii liniei apelante se face înainte de începerea convorbirii, furnizorul serviciului
de comunicaţ
ii electronice destinat publicului are obligaţ
ia de a pune la dispoziţ
ie
abonatului apelat, printr-un mijloc simplu, posibilitatea de a respinge apelurile primite
pentru care identitatea liniei apelante a fost ascunsăde utilizatorul sau abonatul
apelant, indiferent de ţ
ara de origine a apelurilor.
(4)În cazul în care este oferităprezentarea identită
ţ
ii liniei conectate, furnizorul
serviciului de comunicaţ
ii electronice destinat publicului are obligaţ
ia de a pune la
dispoziţ
ie abonatului apelat, printr-un mijloc simplu ş
i gratuit, posibilitatea de a
ascunde identitatea liniei conectate faţ
ăde utilizatorul apelant, indiferent de ţ
ara de
origine a apelurilor.
(5)În cazul în care este oferităprezentarea identită
ţ
ii liniei apelante sau a liniei
conectate, furnizorii de servicii de comunicaţ
ii electronice destinate publicului au
obligaţ
ia de a informa publicul în acest sens, inclusiv cu privire la disponibilitatea
mijloacelor de ascundere a identită
ţ
ii sau de respingere a apelurilor prevă
zute la alin.
(1)-(4).
(6)Prevederile prezentului articol se aplicăîn cazul abonaţ
ilor conectaţ
i la comutatoare
digitale ş
i, acolo unde este tehnic posibil ş
i nu se presupune un efort economic
disproporţ
ionat, în cazul abonaţ
ilor conectaţ
i la comutatoare analogice.
Art. 8: Datele de localizare, altele decât datele de trafic
(1)Prelucrarea datelor de localizare, altele decât datele de trafic, referitoare la
utilizatorii sau abonaţ
ii reţ
elelor publice de comunicaţ
ii electronice sau ai serviciilor de
comunicaţ
ii electronice destinate publicului, atunci când este posibilă
, este permisă
numai în unul dintre urmă
toarele cazuri:
a)datele în cauzăsunt transformate în date anonime;
b)cu consimţ
ă
mântul expres prealabil al utilizatorului sau abonatului la care se referă
datele respective, în mă
sura ş
i pentru durata necesare furniză
rii unui serviciu cu
valoare adă
ugată
;
c)atunci când serviciul cu valoare adă
ugatăcu funcţ
ie de localizare are ca scop
transmiterea unidirecţ
ionalăş
i nediferenţ
iatăa unor informaţ
ii că
tre utilizatori.
(2)Furnizorul serviciului de comunicaţ
ii electronice destinat publicului are obligaţ
ia de
a pune la dispoziţ
ie utilizatorului sau abonatului, anterior obţ
inerii consimţ
ă
mântului
acestuia, în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. b), informaţ
ii referitoare la:
a)tipul de date de localizare, altele decât datele de trafic, care vor fi prelucrate;
b)scopurile ş
i durata prelucră
rii acestor date;
c)eventuala transmitere a datelor că
tre un terţ
, în scopul furniză
rii serviciului cu
valoare adă
ugată
.
(3)Utilizatorii sau abonaţ
ii care îş
i dau consimţ
ă
mântul în vederea prelucră
rii datelor
în conformitate cu prevederile alin. (1) lit. b) au dreptul de a-ş
i retrage oricând
consimţ
ă
mântul exprimat cu privire la prelucrarea datelor sau de a refuza temporar
prelucrarea datelor în cauzăpentru fiecare conectare la reţ
ea sau pentru fiecare
transmitere a unei comunică
ri. Furnizorul serviciului de comunicaţ
ii electronice
destinat publicului are obligaţ
ia de a pune la dispoziţ
ie utilizatorilor sau abonaţ
ilor un
procedeu simplu ş
i gratuit pentru exercitarea acestor drepturi.

(4)Prelucrarea datelor de localizare, altele decât datele de trafic, în condiţ
iile alin. (1)(3), poate fi efectuatănumai de că
tre persoanele care acţ
ioneazăsub autoritatea
furnizorului reţ
elei publice de comunicaţ
ii electronice sau al serviciului de comunicaţ
ii
electronice destinat publicului ori a terţ
ului furnizor de servicii cu valoare adă
ugatăş
i
trebuie săse limiteze numai la ceea ce este necesar pentru furnizarea serviciului cu
valoare adă
ugată
.
Art. 9: Excepţ
ii
(1)Furnizorul unei reţ
ele publice de comunicaţ
ii electronice sau al unui serviciu de
comunicaţ
ii electronice destinat publicului poate deroga de la prevederile art. 7
referitoare la oferirea posibilită
ţ
ii de ascundere a identită
ţ
ii liniei apelante, astfel:
a)temporar, în urma cererii unui abonat privind depistarea sursei unor apeluri abuzive;
în acest caz datele care permit identificarea abonatului apelant vor fi pă
strate ş
i puse la
dispoziţ
ie de că
tre furnizorul reţ
elei publice de comunicaţ
ii electronice sau al
serviciului de comunicaţ
ii electronice destinat publicului, în condiţ
iile legii;
b)pentru fiecare linie, în vederea soluţ
ionă
rii de că
tre serviciile specializate de
intervenţ
ie recunoscute în condiţ
iile legii, precum poliţ
ie, pompieri sau ambulanţ
ă
,a
situaţ
iilor ce le sunt semnalate prin apeluri de urgenţ
ă
.
(2)În cazul prevă
zut la alin. (1) lit. b), furnizorul unei reţ
ele publice de comunicaţ
ii
electronice sau al unui serviciu de comunicaţ
ii electronice destinat publicului poate
deroga ş
i de la prevederile art. 8, referitoare la obţ
inerea consimţ
ă
mântului abonatului
sau utilizatorului cu privire la prelucrarea datelor de localizare.
(3)Derogă
rile prevă
zute la alin. (1) ş
i (2) sunt permise în condiţ
iile stabilite de
Avocatul Poporului, cu consultarea ANRC.
(4)Prevederile prezentului articol se aplicăîn cazul abonaţ
ilor conectaţ
i la comutatoare
digitale ş
i, acolo unde este tehnic posibil ş
i nu se presupune un efort economic
disproporţ
ionat, în cazul abonaţ
ilor conectaţ
i la comutatoare analogice.
Art. 10: Redirecţ
ionarea automatăa apelului
(1)Furnizorul reţ
elei publice de comunicaţ
ii electronice sau, dupăcaz, al serviciului de
comunicaţ
ii electronice destinat publicului are obligaţ
ia de a pune la dispoziţ
ie fiecă
rui
abonat un mijloc simplu ş
i gratuit de a bloca redirecţ
ionarea automatăde că
tre un terţa
apelurilor că
tre echipamentul terminal al abonatului respectiv.
(2)Prevederile prezentului articol se aplicăîn cazul abonaţ
ilor conectaţ
i la comutatoare
digitale ş
i, acolo unde este tehnic posibil ş
i nu se presupune un efort economic
disproporţ
ionat, în cazul abonaţ
ilor conectaţ
i la comutatoare analogice.
Art. 11: Registrele abonaţ
ilor
(1)Persoanele care pun la dispoziţ
ia publicului registre ale abonaţ
ilor în formăscrisă
sau electronicăsau care furnizeazăservicii de informaţ
ii privind abonaţ
ii au obligaţ
ia
de a informa abonaţ
ii asupra scopului întocmirii acestor registre în care pot fi incluse
datele lor cu caracter personal, precum ş
i asupra orică
ror alte posibilită
ţ
i de utilizare,
bazate pe funcţ
ii de că
utare integrate registrelor în formăelectronică
. Informarea este
gratuităş
i se realizeazăînainte ca abonaţ
ii săfie incluş
i în registrele respective.
(2)Persoanele prevă
zute la alin. (1) au obligaţ
ia de a oferi în mod gratuit abonaţ
ilor
urmă
toarele posibilită
ţ
i:
a)de a decide dacădatele lor cu caracter personal, precum ş
i care dintre acestea vor fi
sau nu incluse într-un registru public al abonaţ
ilor;
b)de a verifica, rectifica sau elimina datele lor cu caracter personal incluse într-un
registru al abonaţ
ilor.
(3)Persoanele prevă
zute la alin. (1) pot utiliza registrele publice ale abonaţ
ilor în alt
scop decât pentru simpla că
utare a datelor de contact, pe baza numelui ş
i, dacăeste

necesar, a unui numă
r limitat de alţ
i parametri, numai cu consimţ
ă
mântul expres
prealabil al tuturor abonaţ
ilor ce figureazăîn aceste registre.
(4)Prevederile alin. (1) ş
i (2) se aplicăîn mod corespunză
tor ş
i abonaţ
ilor persoane
juridice în privinţ
a includerii datelor care permit identificarea acestora în registrele
publice ale abonaţ
ilor.
Art. 12: Comunică
rile nesolicitate
(1)Este interzisăefectuarea de comunică
ri comerciale prin utilizarea unor sisteme
automate de apelare care nu necesităintervenţ
ia unui operator uman, prin fax ori prin
poş
ta electronicăsau prin orice altămetodăcare foloseş
te serviciile de comunicaţ
ii
electronice destinate publicului, cu excepţ
ia cazului în care abonatul vizat ş
i-a
exprimat în prealabil consimţ
ă
mântul expres pentru a primi asemenea comunică
ri.
(2)Fă
răa aduce atingere prevederilor alin. (1), dacăo persoanăfizicăsau juridică
obţ
ine în mod direct adresa de poş
tăelectronicăa unui client, cu ocazia vânză
rii că
tre
acesta a unui produs sau serviciu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001,
persoana fizică sau juridică în cauză poate utiliza adresa respectivă
, în scopul
efectuă
rii de comunică
ri comerciale referitoare la produse sau servicii similare pe care
acea persoanăle comercializează
, cu condiţ
ia de a oferi în mod clar ş
i expres clienţ
ilor
posibilitatea de a se opune printr-un mijloc simplu ş
i gratuit unei asemenea utiliză
ri,
atât la obţ
inerea adresei de poş
tăelectronică
, cât ş
i cu ocazia fiecă
rui mesaj, în cazul în
care clientul nu s-a opus iniţ
ial.
(3)În toate cazurile este interzisăefectuarea prin poş
tăelectronicăde comunică
ri
comerciale în care identitatea realăa persoanei în numele ş
i pe seama că
reia sunt
fă
cute este ascunsăsau în care nu se specificăo adresăvalabilăla care destinatarul să
poată transmite solicitarea sa referitoare la încetarea efectuă
rii unor asemenea
comunică
ri.
(4)Prevederile alin. (1) ş
i (3) se aplicăîn mod corespunză
tor ş
i abonaţ
ilor persoane
juridice.
Art. 13: Regim sancţ
ionator
(1)Constituie contravenţ
ii urmă
toarele fapte:
a)neîndeplinirea obligaţ
iei prevă
zute la art. 3 alin. (1), în condiţ
iile stabilite potrivit art.
3 alin. (2);
b)neîndeplinirea obligaţ
iei de informare prevă
zute la art. 3 alin. (3);
c)nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2) referitoare la interdicţ
ia interceptă
rii ş
i
supravegherii comunică
rilor ş
i datelor de trafic aferente;
d)nerespectarea condiţ
iilor prevă
zute la art. 4 alin. (5);
e)nerespectarea prevederilor art. 5 referitoare la prelucrarea datelor de trafic;
f)nerespectarea condiţ
iilor de emitere a facturilor stabilite potrivit art. 6;
g)încă
lcarea obligaţ
iilor referitoare la disponibilitatea mijloacelor de ascundere a
identită
ţ
ii sau de respingere a apelurilor, precum ş
i la informarea publicului, prevă
zute
la art. 7;
h)nerespectarea prevederilor art. 8, referitoare la prelucrarea datelor de localizare,
altele decât datele de trafic;
i)nerespectarea prevederilor art. 9, referitoare la condiţ
iile în care se poate deroga de la
prevederile art. 7 sau 8;
j)încă
lcarea obligaţ
iilor referitoare la posibilitatea de a bloca redirecţ
ionarea automată
a apelurilor, prevă
zute la art. 10;
k)neîndeplinirea obligaţ
iilor referitoare la întocmirea registrelor abonaţ
ilor, prevă
zute
la art. 11;
l)nerespectarea prevederilor art. 12, referitoare la comunică
rile nesolicitate.

(2)Contravenţ
iile prevă
zute la alin. (1) lit. a)-j) ş
i l) se sancţ
ioneazăcu amendăde la
50.000.000 lei la 1.000.000.000 lei, iar pentru societă
ţ
ile comerciale cu o cifrăde
afaceri de peste 50.000.000.000 lei, prin derogare de la dispoziţ
iile Ordonanţ
ei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţ
iilor, aprobată cu
modifică
ri ş
i completă
ri prin Legea nr. 180/2002, cu modifică
rile ulterioare, cu
amendăîn cuantum de pânăla 2 % din cifra de afaceri.
(3)Contravenţ
ia prevă
zutăla alin. (1) lit. k), precum ş
i contravenţ
ia prevă
zutăla alin.
(1) lit. h), să
vârş
ite prin nerespectarea obligaţ
iei prevă
zute la art. 8 alin. (1) lit. b), se
sancţ
ionează cu amendă de la 300.000.000 lei la 1.000.000.000 lei, iar pentru
societă
ţ
ile comerciale cu o cifrăde afaceri de peste 50.000.000.000 lei, prin derogare
de la dispoziţ
iile Ordonanţ
ei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modifică
ri ş
i
completă
ri prin Legea nr. 180/2002, cu modifică
rile ulterioare, cu amendăîn cuantum
de pânăla 2 % din cifra de afaceri.
(4)Contravenţ
iile prevă
zute la alin. (1) lit. a), b), f), g) ş
i j) se constatăde personalul de
control împuternicit în acest scop al ANRC, iar sancţ
iunile se aplică
, prin rezoluţ
ie
scrisă
, de că
tre preş
edintele ANRC.
(5)Constatarea contravenţ
iilor prevă
zute la alin. (1) lit. c), d), e), h), i), k) ş
i l) ş
i
aplicarea sancţ
iunilor se efectueazăde personalul de control împuternicit în acest scop
al Avocatului Poporului, în condiţ
iile Legii nr. 677/2001.
(6)În mă
sura în care prin prezenta lege nu se prevede altfel, contravenţ
iilor prevă
zute
la alin. (1) li se aplicăprevederile Ordonanţ
ei Guvernului nr. 2/2001, aprobatăcu
modifică
ri ş
i completă
ri prin Legea nr. 180/2002, cu modifică
rile ulterioare.
Art. 14: Dispoziţ
ii tranzitorii ş
i finale
(1)Prevederile art. 11 nu se aplicăîn cazul registrelor abonaţ
ilor întocmite sau
comercializate în formăscrisăori în formăelectronicăaccesibilăoff-line înaintea
intră
rii în vigoare a prezentei legi.
(2)Pe data intră
rii în vigoare a prezentei legi se abrogăLegea nr. 676/2001 privind
prelucrarea datelor cu caracter personal ş
i protecţ
ia vieţ
ii private în sectorul
telecomunicaţ
iilor, publicatăîn Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 14
decembrie 2001, cu modifică
rile ulterioare.
Art. 15: Transpunerea unor acte normative comunitare
Prezenta lege transpune Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European ş
i a
Consiliului privind prelucrarea datelor cu caracter personal ş
i protecţ
ia vieţ
ii private în
sectorul comunicaţ
iilor electronice, publicatăîn Jurnalul Oficial al Comunită
ţ
ilor
Europene nr. L 201 din 31 iulie 2002.
-****Aceastălege a fost adoptatăde Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art.
75 ş
i ale art. 76 alin. (2) din Constituţ
ia României, republicată
.
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