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                  Nr. PL – x 247 
 

A V I Z 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2015 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 146/2014 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la Forumul 
Internaţional al Echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (Forum of Incident 

Response and Security Teams-FIRST) şi la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (TI) 
 din cadrul Asociaţiei Transeuropene a Reţelelor din Domeniul Cercetării şi al Educaţiei 

(Transeuropean Research and Education Network Association- TERENA) în scopul menţinerii 
participării Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO 

 la aceste două organisme neguvernamentale 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificări şi completări, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu 
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2015 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 146/2014 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la Forumul Internaţional al Echipelor de Răspuns la 
Incidente de Securitate Cibernetică (Forum of Incident Response and Security Teams-FIRST) şi la Forumul 
TF/CSIRT Trusted Introducer (TI) din cadrul Asociaţiei Transeuropene a Reţelelor din Domeniul Cercetării 
şi al Educaţiei (Transeuropean Research and Education Network Association- TERENA) în scopul 
menţinerii participării Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO la 
aceste două organisme neguvernamentale, trimis cu adresa nr. PL - x 247  din 16 martie 2015, înregistrat sub 
nr.4c-11/407 din 17 martie 2015. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din       
11 martie 2015. 

Potrivit dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) pct.1 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări şi completări, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională.  

În temeiul prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări şi 
completări, Comisia a dezbătut proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din 31 martie 2015. 

Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive şi  avizul 
favorabil al Consiliului Legislativ nr.80 din 22  ianuarie 2015. 

În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, s-a hotărât avizarea favorabilă a proiectului de 
lege. 

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

            Ciprian - Nicolae  NICA                       Gabriel ANDRONACHE 
 
 

                                                                                                             Şef serviciu, 
                                                                                                            Ciprian Bucur 
 
Consilier parlamentar, 
Silvia Olaru 
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