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Avocatul Poporului, obiecţie de neconstituţionalitate cu privire la 
Legea pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 111/2011 privind 

comunicaţiile electronice  
 

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 146 lit. a) din Constituţia României şi ale art. 

13 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei 

Avocatul Poporului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Avocatul 

Poporului a sesizat Curtea Constituțională cu o obiecție de neconstituţionalitate 

având ca obiect Legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice.  

 

În opinia Avocatului Poporului, Legea pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2011 privind comunicaţiile electronice 

contravine prevederilor art. 1 alin. (5), art. 26, art. 53 alin. (2) și art. 147 alin. (4) din 

Constituţia României. 

 

În susținerea obiecției de neconstituționalitate, Avocatul Poporului arată că 

soluția legislativă referitoare la obligația de a stoca datele cu caracter personal pentru o 

perioadă de 6 luni de la data reținerii acestora este afectată de un viciu de 

constituționalitate din perspectiva considerentelor reținute în Decizia Curții 

Constituționale nr. 1258/2009.  Totodată, se apreciază că Legea pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile 

electronice aduce atingere principiului garantării și ocrotirii vieții intime familiale 

și private de către autoritățile publice  și principiului proporționalității prevăzut 

expres de art. 53 alin. (2) din Constituţie. 

 



 
 

De asemenea, Avocatul Poporului subliniază că Legea pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile 

electronice nu reglementează criteriile obiective pe baza cărora trebuie stabilită durata 

stocării datelor cu caracter personal, astfel încât să fie garantată limitarea sa la strictul 

necesar. În acest sens, se consideră că legea criticată nu prevede garanții suficiente 

care să permită asigurarea unei protecții eficiente a datelor față de riscurile de abuz, 

precum și față de orice accesare și utilizare ilicită a datelor cu caracter personal. 

 

În calitatea sa de unică autoritate de jurisdicţie constituţională în România, 

Curtea Constituţională urmează a se pronunţa asupra constituţionalităţii Legii pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 

privind comunicaţiile electronice. 
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