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şi comunicaţiilor 
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Domnului deputat Daniel Buda 
Preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

 
Domnului deputat Costică Canacheu 
Preşedintele Comisiei pentru apărare, ordine publică  
şi siguranţă naţională 

 
 
 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.10/2012 pentru crearea cadrului legal necesar căutării 
automatizate a datelor de referinţă în relaţia cu statele membre ale 
Uniunii Europene şi asigurării recunoaşterii activităţilor de laborator 

referitoare la datele dactiloscopice 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor republicat, Biroul permanent a trimis spre avizare Comisiei pentru 

tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, proiectul de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2012 pentru crearea cadrului 

legal necesar căutării automatizate a datelor de referinţă în relaţia cu 

statele membre ale Uniunii Europene şi asigurării recunoaşterii 

activităţilor de laborator referitoare la datele dactiloscopice 

(PLx.414/2012). 

Ordonanţa Guvernului are ca obiect de reglementare crearea cadrului 

legal necesar, pe de o parte, facilitării aplicării directe în ordinea juridică 

internă a normelor europene privitoare la schimbul automat de date de 

referinţă între statele membre în contextul cooperării transfrontaliere în 

domeniul combaterii terorismului şi a criminalităţii transfrontaliere, iar pe de 

altă parte, alinierii legislaţiei naţionale la normele şi exigenţele Uniunii 
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Europene incidente în materia recunoaşterii rezultatelor activităţilor de 

laborator referitoare la datele dactiloscopice, derivate din calitatea sa de stat 

membru al Uniunii Europene. 

Necesitatea adoptării acestui act normativ o reprezintă obligaţiile ce revin 

României ca urmare a angajamentelor asumate în cadrul Tratatului de aderare 

la Uniunea Europeană, precum şi necesitatea adoptării de către statul român, 

în legătură cu datele dactiloscopice, a măsurilor necesare pentru a se conforma 

Deciziei 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea 

cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului şi a 

criminalităţii transfrontaliere, publicată în Jurnalul Oficial al uniunii Europene 

nr. L 210 din 6 august 2008, Deciziei 2008/616/JAI a Consiliului din 23 iunie 

2008 privind punerea în aplicare a Deciziei 2008/615/JAI privind intensificarea 

cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului şi a 

criminalităţii transfrontaliere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

nr. L 210 din 6 august 2008, precum şi a Deciziei-cadru 2009/905/JAI a 

Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind acreditarea furnizorilor de servicii de 

expertiză criminalistică care efectuează activităţi de laborator, publicată în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 322 din 9 decembrie 2009. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil Ordonanţa Guvernului cu 

observaţii şi propuneri conform avizului nr. 591/24.07.2012; 

Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 02.10.2012. 

Conform prevederilor art.75, alin.(1) din Constituţia României, 

republicată, Camera Deputaţilor este Cameră Decizională. 

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. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face 

parte din categoria legilor ordinare. 

                                                              
                                                                   
 

PREŞEDINTE, 
                                               Relu Fenechiu 
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