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activităţii Comisiei din 4 – 6 februarie 2014
La lucrările şedinţei Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din
Camera Deputaţilor din 4 februarie 2014 au fost prezenţi: Daniel Vasile Oajdea, Vasile
Ghiorghe Gliga, Răzvan Ionuţ Tănase, Sorin Avram Iacoban, Mircea Cazan, Valerian
Vreme, Cornel Mircea Sămărtinean, Iosif Moldovan, Daniel Iane, Diniţă Ion, Murgu
Neagu. Au fost absenţi: Ionuţ Cristian Săvoiu, Varujan Pambuccian, Condurăţeanu
Andrei-Răzvan, Ion Şcheau, Ciolacu Ion-Marcel, Iusein Ibram, Titi Holban, Dan Nica. In
5 şi 6 februarie 2014 au fost prezenţi : Daniel Vasile Oajdea, Vasile Ghiorghe Gliga,
Răzvan Ionuţ Tănase, Sorin Avram Iacoban, Mircea Cazan, Varujan Pambuccian,
Valerian Vreme, Cornel Mircea Sămărtinean, Iosif Moldovan, Daniel Iane, Diniţă Ion,
Murgu Neagu. Au fost absenţi: Ionuţ Cristian Săvoiu, Condurăţeanu Andrei-Răzvan, Ion
Şcheau, Ciolacu Ion-Marcel, Iusein Ibram, Titi Holban, Dan Nica.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Daniel Vasile Oajdea preşedintele
Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.
Pe ordinea de zi din 4, 5 şi 6 februarie 2014 s-au aflat:
1. Plx nr.668/2013 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea
Legii nr.194/7 noiembrie 2011 privind combaterea operaţiunilor cu
produse susceptibile de a avea efecte psihoactive;
2. Plx nr.2/2014 - Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de
Înţelegere dintre Guvernul României şi Consiliul Europei privind Oficiul
Consiliului Europei în domeniul criminalităţii informatice din Bucureşti şi
statutul juridic al acestuia, semnat la Bucureşti, la 15 octombrie 2013.
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Daniel Vasile Oajdea, preşedintele
Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.
Domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a supus la vot ordinea de zi a comisie,
care a fost votată cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi.
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1. Plx nr.668/2013 - Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea
Legii nr.194/7 noiembrie 2011 privind combaterea operaţiunilor cu
produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţii a fost sesizată spre dezbatere
şi avizare, cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.194/7
noiembrie 2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte
psihoactive.
Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Senatul a respins propunerea legislativă.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea
Legii nr.194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea
efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, cu
modificările ulterioare.
Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,
membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au examinat
propunerea legislativă. În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate
de voturi a membrilor prezenţi, avizarea negativă a propunerii legislative, deoarece
actualul cadru legislativ este suficient în ceea ce priveşte combaterea şi sancţionarea unor
astfel de operaţiuni. Precizăm că orice tip de reglementare a conţinutului online trebuie să
ţină cont de faptul că o lege românească se poate aplica doar persoanelor fizice şi juridice
române. Internetul este o reţea globală, iar o persoană din România poate accesa orice site
de pe Internet indiferent de ţara de naţionalitate a creatorului paginii web, de locaţia
paginii web (găzduire) sau de extensia numelui de domeniu sub care este înregistrat
(.com, .it etc.). De asemenea, referitor la modalitatea tehnică propusă, trebuie precizat că
site-ul îşi poate schimba IP-ul serverului unde este găzduit, devenind disponibil din nou,
în câteva ore sau chiar mai puţin. Blocarea unui IP la nivelul unui ISP (Internet Service
Provider (ISP) blochează toate site-urile legale găzduite pe acelaşi IP. Internet Service
Providerii au în toată lumea, inclusiv în România, un rol de intermediar tehnic şi nu sunt
implicaţi în decizii asupra conţinutului tranzitat.
În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte
din categoria legilor organice.
2. Plx nr.2/2014 - Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de
Înţelegere dintre Guvernul României şi Consiliul Europei privind Oficiul
Consiliului Europei în domeniul criminalităţii informatice din Bucureşti şi
statutul juridic al acestuia, semnat la Bucureşti, la 15 octombrie 2013.
În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor republicat, Biroul permanent a trimis spre avizare, în procedură de urgenţă,
Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, proiectul de Lege pentru
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ratificarea Memorandumului de Înţelegere dintre Guvernul României şi Consiliul
Europei privind Oficiul Consiliului Europei în domeniul criminalităţii informatice
din Bucureşti şi statutul juridic al acestuia, semnat la Bucureşti, la 15 octombrie
2013.
Proiectul de lege are ca obiect ratificarea Memorandumului de Înţelegere dintre
Guvernul României şi Consiliul Europei privind Oficiul Consiliului Europei în domeniul
criminalităţii informatice din Bucureşti şi statutul juridic al acestuia, semnat la Bucureşti,
la data de 15 octombrie 2013.
Memorandumul reprezintă o înţelegere internaţională care, prin obiectul de
reglementare, intră sub incidenţa legii privind tratatele. Prin acest memorandum se
înfiinţează Oficiul Consiliului Europei în domeniul criminalităţii informatice care va avea
următoarele obiective:
 asigurarea implementării proiectelor de asistenţă tehnică în domeniul
criminalităţii informatice de către Consiliul Europei, inclusiv proiecte comune cu
UE;
 reprezentarea Secretarului General în relaţia cu autorităţile din ţara gazdă în limita
competenţelor atribuite;
 facilitarea identificării nevoilor de asistenă tehnică în domeniul criminalităţii
informatice, în cooperarea cu autorităţile naţionale, alte state, precum şi alţi
parteneri;
 furnizarea de consultanţă, sprijin şi cooperare în pregătirea, negocierea şi
implementarea la timp a activităţilor organizate de Consiliul Europei în domeniul
în domeniul luptei împotriva criminalităţii informatice, inclusiv proiecte comune
cu UE;
 stabilirea de parteneriate cu organizaţii din sectorul public şi privat în domeniul
luptei împotriva criminalităţii informatice;
 cooperarea cu autorităţile din România în domeniul luptei împotriva criminalităţii
informatice;
 organizarea de activităţi pentru identificarea de fonduri pentru proiecte şi
programe specifice;
 coordonarea activităţilor la nivel naţional cu alte organizaţii şi instituţii
internaţionale, precum şi cu alţi parteneri locali şi internaţionali care desfăşoară
activităţi în ţară.
Consiliul Europei a adoptat la Budapesta la 23 noiembrie 2001, Convenţia privind
criminalitatea informatică. Până în prezent, aproximativ 125 de state au avut în vedere
principiile şi standardele Convenţiei în procesul de elaborare a legislaţiilor lor naţionale.
Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observaţii şi propuneri.
Proiectul de lege se încadrează în categoria legilor ordinare, iar în aplicarea
dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, prima Cameră sesizată
este Camera Deputaţilor.
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Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,
membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au dezbătut proiectul
de lege şi au hotărât, cu majoritate de voturi a membrilor prezenţi, avizarea favorabilă a
acestuia.
PREŞEDINTE,
Daniel Vasile Oajdea
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