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AVIZ 

asupra Proiectului 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 - 
PLx. 2 / 2014 

 
În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Comisia pentru afaceri europene  a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, cu 
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 – trimis cu adresa PLx. 2 / 2014. 

 
Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art.92 alin.(9) pct.1 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este prima cameră sesizată. În 
raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia a dezbătut 
proiectul de lege în şedinţa din 11 februarie  2014. 
 

Proiectul de lege are ca obiect ratificarea unui memorandum de înțelegere prin care se stabilește la 
București un oficiu al cărui obiectiv principal este asigurarea implementării proiectelor de asistenţă tehnică 
în domeniul criminalităţii informatice de către Consiliul Europei, inclusiv a proiectelor comune cu 
Uniunea Europeană. Printre acestea se numără "Proiectul comun al Consiliului Europei şi Uniunii 
Europene, Global Action on Cybercrime (GLACY)" şi "Proiectul Global cybercrime". Oficiul ar urma să 
elaboreze şi alte proiecte de asistenţă şi să identifice alte surse de finanţare. Oficiul va asista autorităţile 
române în pregătirea proiectelor care vizează dezvoltarea capacităţilor în domeniu în România sau în 
regiune. 

 
Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării.  În urma dezbaterilor, Comisia 

pentru afaceri europene  a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă. 
 
 

Preşedinte, Secretar, 

Radu Bogdan ȚIMPĂU Ana BIRCHALL 
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