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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 
 

Plx nr.247/2015 
AVIZ 

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, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor, spre avizare 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 (PLx nr.247/2015). 

Ordonanța Guvernului nr.3/2015 are ca obiect de reglementare modificarea 
și 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. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observaţii şi 
propuneri, conform avizului nr. 80/22.01.2015. 

Senatul a adoptat proiectul de lege, în ședința din 11 martie 2015. 
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Prin conținutul și obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare, iar în aplicarea dispozițiilor art.75 alin.(1) din legea 
fundamentală, Camera Deputaților 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 unanimitate de voturi a membrilor 
prezenţi, avizarea favorabilă a acestuia.  

 
                                                            

 VICEPREŞEDINTE,   
Vasile Ghiorghe Gliga 
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