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RAPORT 
asupra 

proiectului de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Inţelegere dintre 
Guvernul Romaniei 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 temeiul dispoziţiilor art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu proiectul de Lege pentru 
ratificarea Memorandumului de Inţelegere dintre Guvernul Romaniei şi Consiliul 
Europei privind Oficiul Consiliului Europei in domeniul criminalităţii informatice 
din Bucureşti şi statutul juridic al acestuia,semnat la Bucureşti, la 15 octombrie 
2013, trimis cu adresa nr. PL.x. 2 din 3 februarie 2013, înregistrat cu nr. 4C-11/37 
din 4 februarie 2014. 

Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată, în conformitate cu 
dispoziţiile art.75 alin. (1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin. 
(8) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările  ulterioare. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, conform adresei 
cu nr. 1465 din 16 decembrie 2013. 

Comisia pentru tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor a avizat 
favorabil iniţiativa legislativă, conform adresei nr. 4C-16/03 din 5 februarie 2014. 

Comisia pentru politică externă prin adresa numărul 4c-13/1 din data de 11 
februarie 2014 a hotărat cu unanimitate de voturi avizarea favorabilă a proiectului 
de Lege. 

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare 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.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de lege în şedinţa din 11 februarie 
2014. 



La dezbateri au fost prezenţi 24 deputaţi din numărul total de 26 de membri 
ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, raportul de 
adoptare a proiectului de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Inţelegere 
dintre Guvernul Romaniei şi Consiliul Europei privind Oficiul Consiliului Europei 
in domeniul criminalităţii informatice din Bucureşti şi statutul juridic al 
acestuia,semnat la Bucureşti, la 15 octombrie 2013, în forma iniţiatorului. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor ordinare. 
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