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CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională 

 

 Bucureşti, 13.02.2023 
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RAPORT PRELIMINAR  

asupra 

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.535/2004 privind 

prevenirea şi combaterea terorismului 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 și 117 alin. (3) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

apărare, ordine publică și siguranță națională a fost sesizată, spre dezbatere, în fond, 

împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, în procedură de urgență, cu 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.535/2004 privind 

prevenirea şi combaterea terorismului, trimis cu adresa nr. PLx 710 din 9 noiembrie 

2022 și înregistrat la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională cu nr. 

4c-15/404 din 11 noiembrie 2022. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 

alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera  Deputaţilor 

este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 

ședința din data de 7 noiembrie 2022. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1114 din 10 octombrie 2022, a avizat 

favorabil proiectul de lege, cu observații și propuneri. 

Consiliul Suprem de Apărare a Țării a avizat favorabil proiectul de lege prin 

Hotârârea nr. 137/2022. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale 

a avizat favorabil proiectul de lege prin avizul nr. 4c-6/776 din 16 noiembrie 2022. 
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Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor a avizat favorabil 

proiectul de lege prin avizul nr. 4c-19/220/2022. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transpunerea în legislaţia 

naţională a prevederilor Directivei (UE) 2017/541 a Parlamentului European şi a 

Consiliului privind combaterea terorismului, prin modificare şi completarea Legii 

nr.535/2004. Astfel, prin modificarea art.351 alin.(1), se reglementează deplasarea în 

scopuri teroriste şi se stabileşte că deplasarea unei persoane într-o altă ţară sau în 

România în scopul comiterii, planificării ori pregătirii actelor de terorism sau 

participării la acestea ori pentru oferirea sau primirea de instruire sau pregătire pentru 

comiterea unui act de terorism ori pentru susţinerea, în orice mod, a unei entităţi 

teroriste, constituie deplasare în scopuri teroriste şi se pedepseşte cu închisoare de la 5 

la 12 ani şi interzicerea unor drepturi. De asemenea, se introduce un nou articol prin 

care se garantează măsuri de sprijin pentru victimele actelor de terorismului. Astfel, 

acestea beneficiază imediat după un atac terorist şi, ulterior, pentru cât timp este 

necesar, de servicii generale şi specializate de sprijin, în funcţie de nevoile lor specifice 

de asistenţă medicală, psihologică, socială, financiară, juridică sau de altă natură, 

potrivit prevederilor legislaţiei speciale referitoare la asigurarea protecţiei victimelor 

infracţiunilor şi altor reglementări aplicabile. Totodată, în vederea actualizării 

legislaţiei naţionale la evoluţia ameninţărilor teroriste la nivel naţional şi internaţional, 

proiectul de lege aduce alte modificări ale Legii nr.535/2004, precum redefinirea 

sintagmelor „managementul crizei teroriste”, „însoţitori înarmaţi la bordul 

aeronavelor”, introducerea conceptului de „Sistem Naţional de Alertă Teroristă”, 

instituirea de către CSAT/Preşedintele CSAT a nivelurilor de alertă teroristă 

corespunzătoare stărilor de ameninţare teroristă, respectiv: alertă verde – nivel scăzut, 

alertă albastră – nivel precaut, alertă portocalie – nivel ridicat, alertă roşie – nivel 

critic. De asemenea, se introduce, pentru Directorul SRI prerogativa de a aproba 

executarea intervenţiei contrateroriste, în situaţia iminenţei producerii unor victime sau 

a unor pagube importante atunci când nu este posibilă întrunirea în regim de urgenţă a 

CSAT, se completează cadrul legislativ existent cu măsurile subsecvente pe care 

CSAT/Preşedintele CSAT le poate dispune prin hotărârea de declarare a situaţiei de 

criză teroristă, respectiv: activarea Centrului Naţional de Acţiune Antiteroristă (CNAA), 

numirea şefului CNAA dintre prim-adjunctul sau adjuncţii directorului SRI, precum şi 

modificarea nivelului de alertă teroristă, se modifică competenţa de judecată în primă 

instanţă a infracţiunilor de terorism în sensul atribuirii acesteia curţilor de apel. 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a dezbătut 

proiectul în şedinţa din 13 februarie 2023. La lucrările Comisiei au fost prezenți deputați 

conform listei de prezență. 
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În conformitate cu prevederile art.56 din Regulamentul Camerei Deputaților, la 

dezbateri a participat, în calitate de invitat, domnul secretar de stat Adrian Voican, 

Ministerul Afacerilor Interne. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei 

au hotărât, cu unanimitate de voturi, transmiterea unui raport preliminar de 

adoptare a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.535/2004 

privind prevenirea şi combaterea terorismului - PLx 710/2022, cu amendamentele 

admise redate în Anexa care face parte integrantă din prezentul raport.  

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

categoria legilor organice. 

 

 

PREŞEDINTE  

Laurențiu-Dan LEOREANU 

SECRETAR  

Viorel SALAN  
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 Anexa 

 

AMENDAMENTE ADMISE 

 

 

Nr. crt. Text în vigoare Text Senat Text propus de comisie 

(autor amendament) 

Motivare 

1.   Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.535/2004 

privind prevenirea  

şi combaterea terorismului 

Nemodificat  

2.   Art.I.- Legea nr.535/2004 

privind prevenirea şi combaterea 

terorismului, publicată în 

Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr.1161 din 8 

decembrie 2004, cu modificările 

şi completările ulterioare, se 

modifică şi se completează după 

cum urmează: 

Nemodificat  

3.   

 

 

181.managementul crizei 

teroriste - ansamblul 

acţiunilor şi/sau măsurilor 

1. La articolul 4, punctele 

181, 22, 28 şi 29 se modifică şi 

vor avea următorul cuprins: 

„181. managementul crizei 

teroriste - ansamblul acţiunilor 

şi/sau măsurilor defensive şi/sau 

Nemodificat  
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defensive şi/sau ofensive, 

realizate în mod coordonat 

de către autorităţile şi 

instituţiile publice, în situaţia 

iminenţei unui act de 

terorism, în timpul 

producerii sau în urma 

săvârşirii unui act de 

terorism; 

ofensive, realizate în mod 

coordonat de către autorităţile şi 

instituţiile publice, în situaţia 

iminenţei unui act de terorism, 

în timpul producerii sau în urma 

săvârşirii unui act de terorism, 

pentru prevenirea şi înlăturarea 

efectelor acestuia, în scopul 

revenirii la starea de normalitate; 

4.  22.însoţitori înarmaţi la 

bordul aeronavelor - 

personal aparţinând 

Serviciului Român de 

Informaţii, care desfăşoară 

activităţi de menţinere a 

securităţii la bordul 

aeronavelor în scopul 

prevenirii şi combaterii 

actelor de terorism; 

  22. însoţitori înarmaţi la 

bordul aeronavelor, denumiţi şi 

ofiţeri de securitate la bordul 

aeronavelor - personal 

aparţinând Serviciului Român de 

Informaţii, care desfăşoară 

activităţi de menţinere a 

securităţii la bordul aeronavelor 

în scopul prevenirii şi combaterii 

actelor de intervenţie ilicită, în 

conformitate cu: 

Nemodificat  

5.   a) tratatele internaţionale în 

materie, la care România este 

parte; 

Nemodificat  

6.   b) cadrul normativ privind 

prevenirea şi combaterea 

terorismului; 

Nemodificat  
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7.   c) prevederile Programului 

naţional de securitate 

aeronautică; 

Nemodificat  

8.  28.furnizor de servicii de 

găzduire - un furnizor de 

servicii ale societăţii 

informaţionale care constau 

în stocarea informaţiilor 

furnizate de furnizorul 

conţinutului la cererea 

acestuia şi în punerea 

informaţiilor respective la 

dispoziţia terţilor; 

  28. furnizor de servicii de 

găzduire - un furnizor al oricărui 

serviciu al societăţii 

informaţionale, prestat la 

distanţă, prin mijloace 

electronice şi la solicitarea 

beneficiarului, care constă în 

stocarea informaţiilor furnizate 

de furnizorul conţinutului, la 

cererea acestuia şi în punerea 

acestuia la dispoziţia terţilor; 

Nemodificat  

9.  29.furnizor de conţinut - un 

utilizator care a furnizat 

informaţii care sunt stocate 

sau care au fost stocate la 

cererea sa de către un 

furnizor de servicii de 

găzduire. 

29. furnizor de conţinut - 

utilizator care a furnizat 

informații care sunt stocate sau 

care au fost stocate și diseminate 

către public de către un furnizor 

de servicii de găzduire;” 

 

Nemodificat  

10.   2. La articolul 4, după 

punctul 29, se introduc patru 

noi puncte, pct.30 - 33, cu 

următorul cuprins: 

„30. diseminare către public - 

Nemodificat  
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punerea unor informații la 

dispoziția unui număr potențial 

nelimitat de persoane, la cererea 

unui furnizor de conținut; 

11.     31. Sistemul Naţional de Alertă 

Teroristă - mecanism de 

instituire a nivelurilor de alertă 

teroristă şi a activităţilor 

specifice fiecărui nivel, pe linia 

prevenirii şi combaterii 

terorismului, în scopul adoptării 

de către autorităţile şi instituţiile 

publice şi private, respectiv de 

populaţie, a conduitei optime 

pentru prevenirea şi combaterea 

terorismului, în funcţie de 

nivelul de ameninţare teroristă 

pe teritoriul României, aprobat 

prin hotărâre a Consiliului 

Suprem de Apărare a Ţării; 

Nemodificat  

12.   32. CBRNe - substanţe chimice, 

biologice, radiologice ori 

nucleare, a căror dispersie poate 

fi realizată inclusiv prin 

intermediul unor dispozitive 

explozive; 

Nemodificat  
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13.   33. ordin de eliminare - act 

administrativ emis în aplicarea 

art.3 şi 4 din Regulamentul (UE) 

2021/784 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 29 

aprilie 2021 privind prevenirea 

diseminării conținutului online 

cu caracter terorist, denumit în 

continuare Regulament.” 

Nemodificat  

14.   3. La articolul 4, se 

introduce un nou alineat, 

alin.(2), cu următorul cuprins: 

 

„(2) Definiţiile cuprinse în 

Regulamentul (UE) 2021/784 al 

Parlamentului European și al 

Consiliului din 29 aprilie 2021 

privind prevenirea diseminării 

conținutului online cu caracter 

terorist fac parte integrantă din 

prezenta lege şi se aplică în mod 

corespunzător.” 

3. La articolul 4, se 

introduce un nou alineat, 

alineatul (2), cu următorul 

cuprins: 

„(2) Definițiile cuprinse în 

Regulament se aplică în mod 

corespunzător.” 

Autor: Grupurile 

parlamentare PSD, PNL, 

AUR, MINORITATI 

Pentru respectarea 

normelor de tehnică 

legislativă. 

MAI 

15.   

 

 

(2)În vederea prevenirii unor 

acte de terorism la bordul 

aeronavelor civile 

4. La articolul 71, alineatul 

(2) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„(2) În vederea prevenirii 

actelor de intervenţie ilicită la 

bordul aeronavelor civile 

Nemodificat  
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înmatriculate în România 

sau aparţinând 

transportatorilor aerieni 

licenţiaţi de statul român, 

Serviciul Român de 

Informaţii asigură 

dispunerea şi coordonarea 

însoţitorilor înarmaţi ia 

bordul aeronavelor, în 

conformitate cu politica 

naţională de securitate sau 

obligaţiile asumate de 

România prin actele 

internaţionale la care este 

parte. 

înmatriculate în România sau 

aparţinând transportatorilor 

aerieni licenţiaţi de statul român, 

Serviciul Român de Informaţii 

asigură dispunerea şi 

coordonarea însoţitorilor 

înarmaţi la bordul aeronavelor.” 

 

16.   

 

 

f)activităţi de informare şi 

relaţii publice; 

5. La articolul 10, litera f) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„f) activităţi de comunicare 

publică;” 

Nemodificat  

17.    6. La articolul 10, după 

litera i) se introduc două noi 

litere, lit.j) şi k), cu următorul 

cuprins: 

 „j) activităţi specifice fiecărui 

nivel de alertă teroristă din 

Nemodificat 

 

 

 

Nemodificat 
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cadrul Sistemului Naţional de 

Alertă Teroristă; 

18.     k) activităţi pe linia organizării 

şi executării misiunilor de 

intervenţie antiteroristă pe 

coordonatele tactică, pirotehnică 

şi CBRNe.” 

Nemodificat  

19.   

 

 

b)intervenţia antiteroristă, în 

situaţia iminenţei producerii 

unui act de terorism, şi, 

respectiv, intervenţia 

contrateroristă, când se 

desfăşoară ori s-au produs 

acte de terorism; 

7. La articolul 11, litera b) 

se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„b) intervenţia antiteroristă, 

anterior sau în situaţia iminenţei 

producerii unui act de terorism, 

şi, respectiv, intervenţia 

contrateroristă, când se 

desfăşoară ori s-au produs acte 

de terorism;” 

Nemodificat  

20.   8. La articolul 11, după 

litera c) se introduce o nouă 

literă, lit.d), cu următorul 

cuprins: 

„d) activităţi pe linia organizării 

şi executării misiunilor de 

intervenţie contrateroristă pe 

coordonatele tactică, pirotehnică 

şi CBRNe.” 

Nemodificat  
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21.   

 

 

Art. 111 - (1)În cazul 

iminenţei sau producerii 

unui act de terorism pe 

teritoriul ţării, la propunerea 

directorului Serviciului 

Român de Informaţii, 

Consiliul Suprem de Apărare 

a Ţării poate emite o 

hotărâre privind declararea 

situaţiei de criză teroristă. 

9. La articolul 111, alineatul 

(1) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„Art.111.- (1) În cazul 

iminenţei sau producerii pe 

teritoriul ţării a unui act de 

terorism care produce o criză 

teroristă, la propunerea 

Directorului Serviciului Român 

de Informaţii, Consiliul Suprem 

de Apărare a Ţării poate emite o 

hotărâre, prin care: 

 

Nemodificat  

22.   a) declară situaţia de criză 

teroristă; 

Nemodificat  

23.   b) ordonă activarea Centrul 

Naţional de Acţiune 

Antiteroristă; 

Nemodificat  

24.   c) numeşte şeful Centrului 

Naţional de Acţiune 

Antiteroristă, dintre prim-

adjunctul sau adjuncţii 

directorului Serviciului Român 

de Informaţii; 

Nemodificat  

25.   d) dispune cu privire la 

modificarea nivelului de alertă 

Nemodificat  
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teroristă.” 

26.   10. La articolul 111, după 

alineatul (1) se introduce un 

nou alineat, alin.(11), cu 

următorul cuprins: 

„(11) Prin excepție de la 

prevederile alin.(1), atunci când 

nu este posibilă întrunirea în 

regim de urgenţă a Consiliului 

Suprem de Apărare a Ţării, 

măsurile prevăzute la respectivul 

alineat pot fi dispuse de către 

Președintele Consiliului Suprem 

de Apărare a Ţării, cu 

informarea ulterioară, cu 

celeritate, a Consiliului Suprem 

de Apărare a Ţării.” 

Nemodificat  

27.   

 

 

(2)În situaţia prevăzută la 

alin. (1), pe suportul logistic 

şi operaţional al CCOA, se 

activează Centrul Naţional 

de Acţiune Antiteroristă, 

care asigură la nivel naţional 

11. La articolul 111, alineatul 

(2) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„(2) În situaţia prevăzută la 

alin.(1) şi (11), Centrul Naţional 

de Acţiune Antiteroristă se 

activează pe suportul logistic şi 

operaţional al CCOA şi asigură 

la nivel naţional managementul 

Nemodificat  



 
10 

managementul crizei 

teroriste, în scopul înlăturării 

ameninţărilor la adresa 

securităţii naţionale generate 

de situaţia de fapt creată. 

crizei teroriste.” 

28.   12. După articolul 111, se 

introduce un nou articol, 

art.112, cu următorul cuprins: 

„Art.112.- (1) Sistemul Naţional 

de Alertă Teroristă cuprinde 

patru niveluri de alertă teroristă, 

corespunzătoare stărilor de 

ameninţare teroristă, respectiv: 

Nemodificat  

29.   a) alertă verde - nivel scăzut; Nemodificat  

30.   b) alertă albastră - nivel precaut; Nemodificat  

31.   c) alertă portocalie - nivel 

ridicat; 

Nemodificat  

32.   d) alertă roşie - nivel critic. Nemodificat  

33.   (2)  Instituirea nivelurilor de 

alertă teroristă, precum şi 

trecerea de la un nivel la altul, se 

aprobă de către Consiliul 

Suprem de Apărare a Ţării. 

Nemodificat  

34.   (3)  Prin excepție de la 

prevederile alin.(2), atunci când 

nu este posibilă întrunirea în 

Nemodificat  
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regim de urgență a Consiliului 

Suprem de Apărare a Ţării, 

nivelurile de alertă prevăzute la 

alin.(1) pot fi instituite de către 

Președintele Consiliului Suprem 

de Apărare a Ţării, cu 

informarea ulterioară, cu 

celeritate, a Consiliului Suprem 

de Apărare a Ţării.” 

35.   

 

 

(2)Intervenţia contrateroristă 

se execută cu aprobarea 

Consiliului Suprem de 

Apărare a Ţării. Prin 

excepţie, în situaţia 

iminenţei producerii unor 

victime sau a unor pagube 

importante, atunci când nu 

este posibilă întrunirea în 

regim de urgenţă a 

Consiliului Suprem de 

Apărare a Ţării, executarea 

intervenţiei contrateroriste se 

aprobă de către preşedintele 

13. La articolul 12, alineatul 

(2) se modifică şi va avea 

următorul cuprins:  

„(2) Intervenția contrateroristă 

se execută cu aprobarea 

Consiliului Suprem de Aparare a 

Ţării. Prin excepție, în situația 

iminenței producerii unor 

victime sau a unor pagube 

importante, atunci când nu este 

posibilă întrunirea în regim de 

urgență a Consiliului Suprem de 

Apărare a Țării, executarea 

intervenției contrateroriste se 

aprobă de către Directorul 

Serviciului Român de 

Informații, cu informarea 

Nemodificat  



 
12 

Consiliului Suprem de 

Apărare a Ţării. 

ulterioară, cu celeritate, a 

Consiliului Suprem de Apărare a 

Ţării.” 

36.  CAPITOLUL III: 

Prevenirea finanţării 

actelor de terorism 

SECŢIUNEA 1: Operaţiuni 

financiar-bancare 

interzise 

Art. 23. - (1)Sunt interzise 

operaţiunile financiar-

bancare între rezidenţi şi 

nerezidenţi, precum şi între 

nerezidenţi, constând în 

operaţiuni de cont curent sau 

de cont de capital, inclusiv 

operaţiunile de schimb 

valutar, astfel cum sunt 

definite prin reglementările 

valutare emise de Banca 

Naţională a României, 

efectuate pentru sau în 

contul persoanelor fizice ori 

juridice prevăzute în anexa la 

Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului 

nr. 159/2001 pentru 

prevenirea şi combaterea 

utilizării sistemului financiar-

bancar în scopul finanţării de 

acte de terorism, aprobată 

prin Legea nr. 466/2002. 

(2)Activele persoanelor 

cuprinse în anexa prevăzută 

 14. Capitolul III, 

cuprinzând articolele 23-31 

se abrogă. 

 

Autor: Grupurile 

parlamentare PSD, PNL, 

UDMR, MINORITATI 

 

 

BNR 

Interdicția stipulată la art.23, 

care vizează operațiunile 

financiar - bancare efectuate 

pentru sau în contul 

persoanelor fizice ori juridice 

prevăzute în anexa la 

Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.159/2001 

pentru prevenirea și 

combaterea utilizării 

sistemului financiar-bancar 

în scopul finanțării de acte de 

terorism, aprobată prin 

Legea nr. 466/2002 

(ordonanța a fost abrogată în 

2004, cu excepția anexei) a 

devenit caducă, având în 

vedere că respectiva 

problematică a fost 

reglementată prin adoptarea 

Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.202/2008 

privind punerea în aplicare a 

sancțiunilor internaționale, 

act normativ care 

formalizează mecanismul 

național de aplicare a 

sancțiunilor internaționale în 

concordanță cu standardele 

internaționale în materie. 

Suplimentar celor de mai 

sus, subliniem că anexa  la 

Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr.159/2001 

reprezintă transpunerea 

https://idrept.ro/00052663.htm
https://idrept.ro/00056598.htm
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la alin. (1) sunt blocate, fiind 

interzis orice transfer, prin 

orice modalitate, inclusiv 

bancară. 

 

conținutului Listei 

Comitetului de sancțiuni 

1267  privind Al-Qaida, 

talibanii și persoanele și 

entitățile asociate cu aceștia, 

constituit în aplicarea 

Rezoluției 1267 (1999) a 

Consiliului de Securitate 

ONU. Întrucât, conținutul 

listei era valabil la momentul 

2002, este fără echivoc faptul 

că, atunci când se impune 

luarea măsurii de blocare a 

fondurilor și resurselor 

economice, nu este aplicabilă 

raportarea la conținutul unei 

liste din 2002 asupra căreia 

au intervenit peste 293 

modificări (listări/delistări de 

persoane/entități sau asociați 

ai acestora). 

Între timp, conform 

dispozițiilor Rezoluției 2253 

(2015), inclusiv domeniul de 

competență al Comitetului a 

fost extins, prin adăugarea 

grupării ISIL (Da'esh), iar 

conținutul listei este 

permanent modificat ca 

urmare a listării/delistării 

persoanelor/entităților care 

intră sub incidența 

rezoluțiilor în cauză, lista 

fiind practic într-o continuă 

dinamică.  

Prin urmare, propunem 

abrogarea dispozițiilor art.23 

și abrogarea, pe cale de 

consecință, a articolelor care 

fac trimitere la operațiunile 

financiar-bancare prevăzute 
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la art.23 alin.(1). 

37.  Art. 24. - (1)Anexa 

prevăzută la art. 23 alin. (1) 

se completează şi se 

actualizează periodic prin 

hotărâre a Guvernului, în 

baza informaţiilor primite de 

la Consiliul de Securitate al 

Organizaţiei Naţiunilor Unite. 

(2)Completarea şi 

actualizarea anexei 

prevăzute la art. 23 alin. (1) 

se fac, în măsura posibilului, 

cu date de identificare a 

persoanelor fizice şi juridice, 

precum naţionalitatea, 

cetăţenia, data şi locul 

naşterii, în cazul persoanelor 

fizice, şi sediul, 

naţionalitatea şi numărul de 

înregistrare, în cazul 

persoanelor juridice. 

(3)Datele de identificare se 

solicită Consiliului de 

Securitate al Organizaţiei 

Naţiunilor Unite de către 

Ministerul Afacerilor Externe, 

la cererea Ministerului 

Finanţelor Publice. 

 

 BNR 

Din perspectiva necesității 

asigurării actualizării cu 

celeritate a conținutului 

Listei Comitetului de 

sancțiuni 1267  privind Al-

Qaida, talibanii și persoanele 

și entitățile asociate cu 

aceștia, la momentul 

elaborării Ordonanței de 

urgență a Guvernului 

nr.202/2008 privind punerea 

în aplicare a sancțiunilor 

internaționale, s-a avut în 

vedere crearea unui 

mecanism funcțional, 

raportat și la dispozițiile 

art.25 din Carta Națiunilor 

Unite, potrivit cărora 

”Membrii Națiunilor Unite 

sînt de acord să accepte și să 

execute hotărîrile Consiliului 

de Securitate, în 

conformitate cu prezenta 

Cartă”.  

Astfel, potrivit prevederilor 

art. 4 alin.(1) din Ordonanța 

de urgență a Guvernului 

nr.202/2008 privind punerea 

în aplicare a sancțiunilor 

internaționale, aprobată cu 

modificări prin Legea 

nr.217/2009, cu modificările 

și completările ulterioare, 

autoritățile și instituțiile 

publice din România, în 

domeniul lor de competență, 

au obligația de a lua măsurile 

necesare pentru a asigura 

punerea în aplicare a 
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sancțiunilor internaționale 

instituite prin rezoluțiile 

Consiliului de Securitate al 

Organizației Națiunilor Unite 

sau prin alte acte adoptate în 

baza art. 41 din Carta 

Națiunilor Unite, fără a mai 

fi necesară adoptarea, la 

nivel național, a unui act 

normativ de transpunere, 

având în vedere 

obligativitatea aplicării 

acestora pe teritoriul statelor 

membre, deci fără a mai fi 

nevoie să fie adoptată o 

hotărâre a Guvernului în 

acest sens. 

Subliniem că, potrivit 

dispozițiilor art.3 alin.(1), 

coroborate cu cele ale art.1 

alin.(1) din OUG 

nr.202/2008, cu modificările 

și completările ulterioare, 

rezoluțiile Consiliului de 

Securitate al Organizației 

Națiunilor Unite sau alte acte 

adoptate în baza art. 41 din 

Carta Națiunilor Unite, 

precum și prin regulamente, 

decizii, poziții comune, 

acțiuni comune și alte 

instrumente juridice ale 

Uniunii Europene sunt 

obligatorii pe teritoriul 

României. De asemenea, 

acestea pot viza și alte 

măsuri sancționatorii, decât 

cea referitoare la blocarea 

fondurilor și a resurselor 

economice din motive de 

finanțare a terorismului. 
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Astfel, autoritățile și 

instituțiile publice, pentru 

îndeplinirea 

responsabilităților în 

domeniul implementării 

sancțiunilor internaționale, 

folosesc Listele consolidate 

ale Consiliului de Securitate 

ONU  și UE. Particularizând 

pentru domeniul financiar-

bancar, precizăm că 

actualizarea listelor se face 

zilnic, pentru evitarea 

riscurilor operaționale, de 

conformitate și a celor 

reputaționale pe care le-ar 

implica, spre exemplu, 

nerespectarea unei sancțiuni 

de blocare a fondurilor 

pentru o persoană/entitate 

desemnată.  

Totodată, există riscul ca 

menținerea în continuare a 

dispozițiilor art.23 în 

vigoare, să genereze, un risc 

operațional semnificativ, 

reprezentant și de faptul că 

entitățile cărora le sunt 

aplicabile aceste dispoziții se 

pot prevala de această 

situație pentru cazurile în 

care le sunt imputabile, spre 

exemplu, încălcări ale 

dispozițiilor art.6 alin.(1) din 

Regulamentul BNR 

nr.28/2009 privind 

supravegherea modului de 

punere în aplicare a 

sancțiunilor internaționale de 

blocare a fondurilor, cu 

completările ulterioare, prin 
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care se instituie 

obligativitatea de numire a 

uneia sau a mai multor 

persoane cu responsabilități 

[…] inclusiv în ceea ce 

privește actualizarea 

permanentă a informațiilor 

deținute de instituție 

referitoare la regimurile 

sancționatorii internaționale 

de blocare a fondurilor în 

vigoare” (cu sub.n.). 

În acest context, precizăm că, 

potrivit dispozițiilor art.11 

din același act normativ, 

fapta de nerespectare a 

dispozițiilor art.6 din 

Regulamentul în cauză este 

sancționabilă. 

38.  Art. 25. - Personalul 

instituţiilor financiar-bancare 

are obligaţia de a refuza 

efectuarea operaţiunilor 

prevăzute la art. 23 alin. (1) 

şi de a sesiza de îndată 

Parchetul de pe lângă Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie - 

Direcţia de Investigare a 

Infracţiunilor de Criminalitate 

Organizată şi Terorism. 

 

 BNR 

Dacă se va aproba abrogarea 

dispozițiilor art. 23, pe cale 

de consecință, cele ale art.25 

rămân fără aplicabilitate.  

Totodată, potrivit 

dispozițiilor art.18 alin.(1), 

art.19, coroborate cu art.26 

din OUG nr.202/2008, 

fondurile care fac obiectul 

sancțiunii de înghețare se 

raportează la Agenția 

Națională de Administrare 

Fiscală, iar nerespectarea 

dispozițiilor actelor 

normative prin care sunt 

instituite sancțiunile 

internaționale este 

contravenție, dacă fapta nu 

constituie infracțiune. 

39.  SECŢIUNEA 2: Operaţiuni  BNR 
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financiar-bancare supuse 

autorizării 

Art. 26. - (1)Autorităţile şi 

instituţiile publice cu 

responsabilităţi în SNPCT, 

precum şi Oficiul Naţional al 

Registrului Comerţului şi 

Autoritatea de Supraveghere 

Financiară colaborează 

pentru întocmirea şi 

actualizarea listelor 

cuprinzând persoanele fizice 

şi juridice suspecte de 

săvârşirea sau finanţarea 

actelor de terorism, altele 

decât cele menţionate în 

anexa prevăzută la art. 23 

alin. (1), care se transmit 

CCOA. 

(2)Listele cuprind şi datele 

de identificare prevăzute la 

art. 24 alin. (2). 

(3)În cazul în care listele nu 

cuprind datele de 

identificare, CCOA solicită 

efectuarea verificărilor care 

se impun pentru obţinerea 

informaţiilor necesare, 

potrivit competenţelor ce 

revin fiecărei instituţii. 

 

Dispozițiile art.26-31 din 

Legea nr. 535/2004, cu 

modificările și completările 

ulterioare, reglementează și 

problematica operațiunilor 

financiar-bancare supuse 

autorizării, constând în 

operațiuni de cont curent sau 

de cont de capital, inclusiv 

cele de schimb valutar 

pentru/sau în contul 

persoanelor sau entităților 

suspecte de finanțarea 

terorismului incluse pe listele 

naționale.  

Precizăm că, la nivel 

național, nu a fost adoptată o 

astfel de listă și că, de la 

adoptarea legii până în 

prezent, au intervenit mai 

multe modificări legislative 

cu impact asupra acestei 

problematici. 

Astfel, potrivit dispozițiilor 

art. 1 „Domeniu de aplicare” 

alin.(2) din OUG 

nr.202/2008, „Prezenta 

ordonanță de urgență 

reglementează și modalitatea 

de punere în aplicare la nivel 

național a sancțiunilor 

internaționale, [...], precum 

și a celor adoptate prin 

decizii unilaterale ale 

României [...], în 

îndeplinirea scopurilor 

prevăzute la art. 2 lit.a)”. 

De asemenea, potrivit 

dispozițiilor art.4 alin.(4) din 

OUG nr 202/2008, 

„Sancțiunile internaționale 
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prevăzute la art. 1 alin. (2) 

devin obligatorii în dreptul 

intern prin adoptarea unui act 

normativ, care va stabili și 

măsurile necesare de punere 

în aplicare, inclusiv 

incriminarea încălcării 

acestora, după caz.”   

Prin urmare, se constată 

unele paralelisme ale 

actualului cadru legislativ 

aplicabil în ceea ce privește 

listele naționale cu 

persoanele și entitățile 

suspecte de finanțarea 

terorismului, deoarece există 

două acte normative care 

reglementează aspecte 

incidente problematicii, fără 

ca acestea să fie armonizate.  

Astfel, dispozițiile Legii nr. 

535/2004, cu modificările și 

completările ulterioare, în 

ceea ce privește atribuțiile de 

reglementare și autorizare a 

unor operațiuni financiar-

bancare, ce fac obiectul 

sancțiunilor 

internaționale/naționale în 

domeniul prevenirii și 

combaterii terorismului, 

valabile la nivelul anului 

2004, sunt caduce la acest 

moment, ca urmare a 

dinamicii evenimentelor 

legislative naționale și 

internaționale (care au 

devenit parte a dreptului 

intern prin 

ratificare/aderare).  

Aspectele sus-menționate au 
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fost analizate și convenite cu 

reprezentanții autorităților și 

instituțiilor publice 

competente în domeniu, în 

cadrul întâlnirii găzduite de 

banca centrală, la data de 17 

martie 2022. 

40.  Art. 27. - Listele rezultate 

sunt transmise de CCOA 

Ministerului Finanţelor 

Publice, care întocmeşte o 

listă unică pe baza listelor 

prevăzute la art. 26 alin. (1), 

pe care o supune spre 

aprobare Guvernului. 

 BNR 

A se vedea motivarea de la 

art.26 (pct.4) 

41.  Art. 28. - Operaţiunile 

financiar-bancare prevăzute 

la art. 23 alin. (1), dacă sunt 

efectuate pentru sau în 

contul persoanelor înscrise în 

lista prevăzută la art. 27, 

sunt supuse autorizării 

prealabile a Băncii Naţionale 

a României şi a Autorităţii de 

Supraveghere Financiară, 

după caz. 

 BNR 

A se vedea motivarea de la 

art.26 (pct.4) 

42.  Art. 29. - (1)Personalul 

instituţiilor financiar-bancare 

are obligaţia de a sesiza 

conducerea instituţiei din 

care face parte cu privire la 

solicitarea de a efectua 

operaţiunea financiar-

bancară supusă autorizării. 

(2)Instituţiile financiar-

bancare din România 

 BNR 

A se vedea motivarea de la 

art.26 (pct.4) 
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prezintă de îndată Băncii 

Naţionale a României sau 

Autorităţii de Supraveghere 

Financiară documentaţia 

privind operaţiunea financiar-

bancară supusă autorizării. 

43.  Art. 30. - (1)Banca Naţională 

a României sau Autoritatea 

de Supraveghere Financiară, 

în termen de 5 zile de la 

prezentarea documentaţiei, 

emite autorizarea operaţiunii 

prevăzute la art. 28 sau, 

după caz, refuză emiterea 

autorizării şi sesizează 

Parchetul de pe lângă Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie - 

Direcţia de Investigare a 

Infracţiunilor de Criminalitate 

Organizată şi Terorism, 

precum şi Serviciul Român 

de Informaţii. 

(2)Banca Naţională a 

României, Comisia Naţională 

a Valorilor Mobiliare şi 

Comisia de Supraveghere a 

Asigurărilor emit, în termen 

de 30 de zile de la data 

intrării în vigoare a prezentei 

legi, reglementări privind 

documentaţia necesară 

operaţiunilor financiar-

bancare supuse autorizării. 

 BNR 

A se vedea motivarea de la 

art.26 (pct.4) 

44.  Art. 31. - Banca Naţională a  BNR 
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României şi Autoritatea de 

Supraveghere Financiară 

controlează modul de ducere 

la îndeplinire de către 

instituţiile supravegheate a 

dispoziţiilor prezentei legi şi 

aplică sancţiunile legale 

prevăzute în competenţa 

acestora. 

 

Prevederi caduce având în 

vedere dispozițiile art.17 din 

OUG nr.202/2008, respectiv 

„(1) Supravegherea punerii 

în aplicare a sancțiunilor 

internaționale de blocare a 

fondurilor, precum și 

supravegherea punerii în 

aplicare a restricțiilor privind 

anumite transferuri de 

fonduri și servicii financiare, 

adoptate în scopul prevenirii 

proliferării nucleare, se fac 

de către autoritățile și 

instituțiile publice de 

reglementare, autorizare, de 

către autoritățile de 

supraveghere prudențială a 

sectorului financiar, de către 

structurile de conducere ale 

profesiilor liberale și, 

respectiv, de Oficiul 

Național pentru Prevenirea și 

Combaterea Spălării Banilor, 

pentru persoanele fizice și 

juridice din domeniul lor de 

activitate, conform legislației 

în vigoare în domeniul 

prevenirii și combaterii 

spălării banilor și finanțării 

terorismului. 

[…] 

 (4) În cazul în care, în cadrul 

activității prevăzute la alin. 

(1) - (3), autoritățile sau 

instituțiile publice, prin 

reprezentanții împuterniciți, 

constată încălcări ale 

sancțiunilor internaționale de 

către persoane fizice și 

juridice, acestea aplică 
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sancțiunile prevăzute la art. 

26 sau sesizează organele de 

urmărire penală, după caz. În 

cazul constatării unor 

încălcări potrivit art. 26, 

autoritățile și instituțiile 

publice pot aplica și alte 

sancțiuni specifice.” 

(6) Autoritățile și instituțiile 

publice prevăzute la alin. (1), 

precum și autoritățile 

competente potrivit art. 12 

alin. (1) lit. b) emit, în 

aplicarea prezentei ordonanțe 

de urgență, reglementări 

specifice  privind 

supravegherea modului de 

punere în aplicare a 

sancțiunilor internaționale, 

care se publică în Monitorul 

Oficial al României, Partea 

I.” 

45.   

 

 

Art. 351. - (1) Deplasarea 

unei persoane de pe teritoriul 

statului al cărui cetăţean este 

sau de pe teritoriul căruia îşi 

are domiciliul sau reşedinţa 

spre sau pe teritoriul unui alt 

stat decât cel al cărui 

cetăţean sau rezident este, în 

scopul comiterii, planificării 

14.  La articolul 351, alineatul 

(1) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„Art.351. - (1) Deplasarea 

unei persoane din România într-

o altă ţară sau dintr-o altă ţară în 

România în scopul comiterii, 

planificării ori pregătirii actelor 

de terorism sau participării la 

acestea ori pentru oferirea sau 

primirea de instruire sau 

pregătire pentru comiterea unui 

15. Nemodificat  
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ori pregătirii actelor de 

terorism sau participării la 

acestea ori pentru oferirea 

sau primirea de instruire sau 

pregătire pentru comiterea 

unui act de terorism ori 

pentru susţinerea, în orice 

mod, a unei entităţi teroriste, 

constituie deplasare în 

scopuri teroriste şi se 

pedepseşte cu închisoare de 

la 5 la 12 ani şi interzicerea 

unor drepturi. 

act de terorism ori pentru 

susţinerea, în orice mod, a unei 

entităţi teroriste, constituie 

deplasare în scopuri teroriste şi 

se pedepseşte cu închisoare de la 

5 la 12 ani şi interzicerea unor 

drepturi.” 

 

46.   

 

Art. 382 (1)Furnizorii de 

servicii de găzduire şi 

furnizorii de conţinut sunt 

obligaţi ca, la decizia 

motivată a Autorităţii 

Naţionale pentru 

Administrare şi 

Reglementare în 

Comunicaţii, denumită în 

continuare ANCOM, să 

întrerupă, imediat, cu 

15. Articolul 382 se modifică 

şi va avea următorul cuprins: 

„Art.382.- (1) Autorităţile 

competente în prevenirea 

utilizării abuzive a serviciilor de 

găzduire pentru diseminarea 

către public a materialelor de 

propagandă teroristă şi a 

conţinutului cu caracter terorist, 

sunt:  

 

16. Nemodificat  
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informarea utilizatorilor, 

transmiterea într-o reţea de 

comunicaţii electronice ori 

stocarea conţinutului, prin 

eliminarea acestuia la sursă, 

dacă prin intermediul 

conţinutului respectiv se face 

apologia actelor de terorism, 

se îndeamnă la comiterea 

unui act de terorism sau se 

promovează idei, concepţii, 

doctrine sau atitudini, în 

scopul susţinerii 

cauzei/activităţii entităţilor 

teroriste. 

47.    a) Serviciul Român de 

Informații - în calitate de 

autoritate națională în domeniul 

prevenirii şi combaterii 

terorismului; 

Nemodificat  

48.   b) Autoritatea Națională pentru 

Administrare și Reglementare în 

Comunicații; 

Nemodificat  

49.   c) Ministerul Afacerilor Interne - 

Inspectoratul General al Poliției 

Române. 

Nemodificat  
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50.  (2)În situaţia în care 

eliminarea la sursă a 

conţinutului menţionat la 

alin. (1) nu este fezabilă, 

furnizorii de reţele de 

comunicaţii electronice 

destinate publicului sunt 

obligaţi ca, la decizia 

motivată a ANCOM, să 

blocheze, imediat, accesul la 

respectivul conţinut şi să 

informeze utilizatorii. 

(2) În vederea prevenirii  

utilizării abuzive a serviciilor de 

găzduire pentru diseminarea 

către public a materialelor de 

propagandă teroristă şi a 

conţinutului cu caracter terorist, 

autorităţile competente exercită 

următoarele atribuţii 

Nemodificat  

51.    1. Serviciul Român de 

Informaţii: 

a) pune la dispoziția ANCOM 

toate informațiile necesare și 

analiza de specialitate în vederea 

emiterii ordinului de eliminare;  

Nemodificat  

52.   b) urmărește implementarea 

ordinelor de eliminare şi 

comunică ANCOM situațiile în 

care nu sunt respectate 

obligațiile impuse prin acestea; 

Nemodificat  

53.   c) verifică caracterul terorist al 

conținutului ce face obiectul 

unui ordin de eliminare 

Nemodificat  
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transfrontalier, emis de 

autoritățile competente ale altor 

state membre ale Uniunii 

Europene în conformitate cu 

Regulamentul, ce privește 

eliminarea sau blocarea unui 

conținut cu caracter terorist 

găzduit de către furnizorii de 

servicii de găzduire care își au 

sediul principal sau au 

reprezentantul legal pe teritoriul 

statului român;  

54.   d) oferă suport ANCOM în 

vederea verificării îndeplinirii 

obligațiilor ce incumbă 

furnizorilor serviciilor de 

găzduire, conform art. 5 și 6 din 

Regulament şi informează 

Ministerul Afacerilor Interne - 

Inspectoratul General al Poliției 

Române, după caz; 

Nemodificat  

55.   2. Autoritatea Națională 

pentru Administrare și 

Reglementare în Comunicații:  

Nemodificat  

56.   a) emite ordinul de eliminare, în 

baza solicitării motivate a 

Nemodificat  
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autorității naționale în domeniul 

prevenirii și combaterii 

terorismului; 

57.   b) constată contravențiile 

rezultate din nerespectarea 

prevederilor Regulamentului și 

aplică sancțiunile aferente, în 

urma verificărilor efectuate; 

Nemodificat  

58.   c) asigură efectuarea controlului 

ordinului de eliminare în 

condițiile art.4 alin.(3) şi (4) din 

Regulament şi emite decizii 

motivate, după consultarea 

autorităţii naţionale în domeniul 

prevenirii şi combaterii 

terorismului; 

Nemodificat  

59.   3. Ministerul Afacerilor 

Interne - Inspectoratul General 

al Politiei Romane participă, la 

solicitarea ANCOM, la 

activităţile de verificare a 

modalității de aducere la 

îndeplinire a obligațiilor 

prevăzute la art.3 alin.(3), art.4 

alin.(2) și art.6 şi de constatare a 

respectării prevederilor din 

Nemodificat  
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Regulament de către furnizorii 

de servicii de găzduire. 

60.  (3)La decizia motivată a 

ANCOM, furnizorii de reţele 

de comunicaţii electronice 

destinate publicului au 

obligaţia de a bloca imediat 

accesul utilizatorilor din 

România la conţinutul care 

face apologia actelor de 

terorism, îndeamnă la 

comiterea unui act de 

terorism sau promovează 

idei, concepţii, doctrine sau 

atitudini, în scopul susţinerii 

cauzei/activităţii entităţilor 

teroriste, şi este transmis 

într-o reţea de comunicaţii 

electronice de către 

persoanele prevăzute la alin. 

(1) care nu se află sub 

jurisdicţia legislaţiei 

naţionale. 

(3) Autorităţile prevăzute la 

alin.(1) se coordonează şi 

cooperează, potrivit atribuțiilor 

proprii, cu autorităţile 

competente ale altor state 

membre şi cu Europol în vederea 

punerii în aplicare a art.14 din 

Regulament. 

 

Nemodificat  

61.  (4)La decizia motivată a 

ANCOM, Institutul Naţional 

de Cercetare - Dezvoltare în 

(4) Solicitarea prevăzută la 

alin.(2)  pct.2 lit.a) trebuie să 

conţină elemente care să poată 

Nemodificat  
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Informatică - ICI Bucureşti 

are obligaţia de a bloca 

imediat funcţionalitatea unui 

domeniu «.ro» al cărui nume 

face apologia actelor de 

terorism, îndeamnă la 

comiterea unui act de 

terorism sau care 

promovează idei, concepţii, 

doctrine sau atitudini, în 

scopul susţinerii 

cauzei/activităţii entităţilor 

teroriste, până la expirarea 

domeniului respectiv, 

ulterior fiind blocată 

înregistrarea acestuia. 

conduce la identificarea 

conţinutului sau a domeniului 

vizat, precum:  

 

62.   a) datele de identificare a 

furnizorilor de servicii de 

găzduire sau furnizorilor de 

conţinut, după caz, faţă de care 

se solicită emiterea de către 

ANCOM a ordinului de 

eliminare;  

Nemodificat  

63.   b) informaţii privind conţinutul 

online pentru care se solicită 

emiterea ordinului de eliminare, 

Nemodificat  
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inclusiv informaţii privind 

identificarea precisă a acestuia 

în mediul online; 

64.   c) indicarea motivelor pentru 

care eliminarea la sursă a 

conţinutului online nu este 

fezabilă, dacă este cazul;  

Nemodificat  

65.   d) numele de domeniu pentru 

care se solicită emiterea 

ordinului de eliminare. 

Nemodificat  

66.  (5)Deciziile ANCOM 

prevăzute la alin. (1)-(4) se 

emit şi se motivează în baza 

şi în conformitate cu 

solicitările motivate ale 

autorităţii naţionale în 

domeniul prevenirii şi 

combaterii terorismului. 

(5) Ordinul de eliminare emis 

de ANCOM trebuie să conţină 

următoarele elemente: 

 

Nemodificat  

67.   a) o expunere suficient de 

detaliată a motivelor pentru care 

materialul este considerat de 

propagandă teroristă sau 

conținutul este considerat cu 

caracter terorist, inclusiv 

menţionarea tipurilor de 

materiale relevante prevăzute la 

Nemodificat  
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art.2 pct.7 din Regulament; 

68.   b) o adresă URL exactă şi, în 

cazul în care este necesar, 

informaţii suplimentare pentru 

identificarea materialului de 

propagandă teroristă sau a 

conţinutului cu caracter terorist 

în mediul online;  

Nemodificat  

69.   c) furnizorii de servicii de 

găzduire sau de conţinut 

identificaţi ca responsabili 

pentru diseminarea respectivului 

material sau conţinut; 

Nemodificat  

70.   d) în cazul în care este necesar și 

proporțional, decizia de a nu 

dezvălui informațiile cu privire 

la eliminarea conținutului cu 

caracter terorist sau la blocarea 

accesului la acesta, potrivit 

Regulamentului;     

Nemodificat  

71.   e) căile de atac de care dispune 

furnizorul de servicii de 

găzduire şi furnizorul de 

conţinut şi termenele pentru 

introducerea acestora. 

Nemodificat  

72.  (6)Autoritatea naţională în (6) Furnizorii de servicii de Nemodificat  
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domeniul prevenirii şi 

combaterii terorismului 

solicită ANCOM emiterea 

deciziilor prevăzute la alin. 

(1)-(4) atunci când constată 

că prin intermediul 

conţinutului vizat sau prin 

numele de domeniu «.ro» se 

face apologia actelor de 

terorism, se îndeamnă la 

comiterea ului act de 

terorism sau se promovează 

idei, concepţii, doctrine sau 

atitudini, în scopul susţinerii 

cauzei/activităţii entităţilor 

teroriste. 

găzduire şi furnizorii de conţinut 

sunt obligaţi ca, în cel mai scurt 

timp şi în orice caz în termen de 

o oră de la primirea ordinului de 

eliminare emis de ANCOM, să 

întrerupă, cu informarea 

utilizatorilor, transmiterea într-o 

reţea de comunicaţii electronice 

ori stocarea materialului de 

propagandă teroristă sau a 

conţinutului cu caracter terorist, 

prin eliminarea acestuia la sursă. 

 

73.  (7)Solicitările prevăzute la 

alin. (6) conţin elemente care 

să poată conduce la 

identificarea conţinutului sau 

a domeniului «.ro» vizat, 

precum: 

 

a)datele de identificare a 

furnizorilor de servicii de 

găzduire sau furnizorilor de 

(7) În situaţia în care eliminarea 

la sursă a materialului de 

propagandă teroristă sau a 

conţinutului cu caracter terorist 

nu este fezabilă, furnizorii de 

reţele de comunicaţii electronice 

destinate publicului sunt obligaţi 

să blocheze, imediat, accesul la 

respectivul conţinut şi să 

informeze utilizatorii.  

Nemodificat  
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conţinut, după caz, faţă de 

care se solicită emiterea 

deciziilor ANCOM 

prevăzute la alin. (1); 

b)informaţii privind 

conţinutul online pentru care 

se solicită emiterea deciziilor 

ANCOM prevăzute la alin. 

(1)-(3), inclusiv informaţii 

privind identificarea precisă 

a acestuia în mediul online; 

c)indicarea motivelor pentru 

care eliminarea la sursă a 

conţinutului online nu este 

fezabilă, în cazul în care se 

solicită emiterea deciziei 

ANCOM prevăzute la alin. 

(2); 

d)numele de domeniu «.ro» 

pentru care se solicită 

emiterea deciziei ANCOM 

prevăzute la alin. (4). 

 

74.  (8)ANCOM informează 

despre emiterea deciziilor 

prevăzute la alin. (1)-(4) 

autoritatea naţională în 

(8) La primirea ordinului de 

eliminare emis de ANCOM, 

furnizorii de reţele de 

comunicaţii electronice destinate 

Nemodificat  



 
35 

domeniul prevenirii şi 

combaterii terorismului, care 

urmăreşte implementarea 

acestora de către furnizorii 

de servicii de găzduire, 

furnizorii de conţinut, 

furnizorii de reţele de 

comunicaţii electronice 

destinate publicului sau de 

către Institutul Naţional de 

Cercetare - Dezvoltare în 

Informatică - ICI Bucureşti, 

după caz, şi comunică 

ANCOM situaţiile în care nu 

sunt respectate obligaţiile 

impuse prin acestea. 

publicului au obligaţia de a 

bloca imediat accesul 

utilizatorilor din România la 

materialul de propagandă 

teroristă sau conţinutul cu 

caracter terorist transmis într-o 

reţea de comunicaţii electronice 

de către persoanele prevăzute la 

alin.(6) care nu se află sub 

jurisdicţia legislaţiei naţionale. 

 

75.  (9)Furnizorii de servicii 

mass-media au obligaţia de a 

nu promova sau facilita 

promovarea de idei, 

concepţii, doctrine sau 

atitudini care fac apologia 

actelor de terorism, 

îndeamnă la comiterea unui 

act de terorism sau pot 

susţine cauza şi/sau activităţi 

(9) Urmare a unui ordin de 

eliminare emis de ANCOM, 

Institutul Naţional de Cercetare - 

Dezvoltare în Informatică - ICI 

Bucureşti are obligaţia de a 

bloca imediat funcţionalitatea 

unui domeniu «.ro» al cărui 

nume face apologia actelor de 

terorism, îndeamnă la comiterea 

unui act de terorism sau care 

Nemodificat  
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ale entităţilor teroriste. promovează idei, concepţii, 

doctrine sau atitudini, în scopul 

susţinerii cauzei/activităţii 

entităţilor teroriste, până la 

expirarea domeniului respectiv, 

ulterior fiind blocată 

înregistrarea acestuia. 

76.  (10)Dispoziţiile alin. (5)-(8) 

se aplică în mod 

corespunzător solicitărilor 

formulate în cursul urmăririi 

penale de procurori, 

respectiv judecători în faza 

de judecată a unei cauze 

având ca obiect săvârşirea 

unei infracţiuni prevăzute de 

prezenta lege, respectiv 

deciziilor ANCOM emise în 

baza acestor solicitări. 

(10) ANCOM informează despre 

emiterea deciziilor şi ordinelor 

de eliminare autoritatea 

naţională în domeniul prevenirii 

şi combaterii terorismului, care 

urmăreşte implementarea 

acestora de către furnizorii de 

servicii de găzduire, furnizorii 

de conţinut, furnizorii de reţele 

de comunicaţii electronice 

destinate publicului sau de către 

Institutul Naţional de Cercetare - 

Dezvoltare în Informatică - ICI 

Bucureşti, după caz, şi comunică 

ANCOM situaţiile în care nu 

sunt respectate obligaţiile 

impuse prin acestea. 

Nemodificat  

77.  (11)Deciziile prevăzute la 

alin. (1)-(4) pot fi atacate în 

(11) Furnizorii de servicii mass-

media au obligaţia de a nu 

Nemodificat  
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contencios administrativ la 

instanţa competentă potrivit 

art. 12 alin. (5) teza I din 

Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului 

nr. 22/2009 privind 

înfiinţarea Autorităţii 

Naţionale pentru 

Administrare şi 

Reglementare în 

Comunicaţii, aprobată prin 

Legea nr. 113/2010, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, sub sancţiunea 

decăderii, în termen de 15 

zile de la data comunicării, 

de către furnizorii de servicii 

de găzduire, furnizorii de 

conţinut, furnizorii de reţele 

de comunicaţii electronice 

destinate publicului sau de 

Institutul Naţional de 

Cercetare - Dezvoltare în 

Informatică - ICI Bucureşti, 

după caz, şi, în termen de 30 

de zile de la data 

promova sau facilita promovarea 

de idei, concepţii, doctrine sau 

atitudini care fac apologia 

actelor de terorism, îndeamnă la 

comiterea unui act de terorism 

sau pot susţine cauza şi/sau 

activităţi ale entităţilor teroriste. 

 

https://idrept.ro/00120195.htm
https://idrept.ro/00132511.htm
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întreruperii, de către orice 

altă persoană care se 

consideră vătămată într-un 

drept al său sau într-un 

interes legitim. 

78.  (12)Acţiunea în contencios 

introdusă în temeiul alin. 

(11) nu suspendă executarea 

deciziei ANCOM atacate. 

(12) Dispoziţiile din prezentul 

articol se aplică în mod 

corespunzător solicitărilor 

formulate în cursul urmăririi 

penale de procurori, respectiv 

judecători în faza de judecată a 

unei cauze având ca obiect 

săvârşirea unei infracţiuni 

prevăzute de prezenta lege, 

respectiv deciziilor şi ordinelor 

de eliminare ANCOM emise în 

baza acestor solicitări.  

Nemodificat  

79.   (13) Ordinele de eliminare şi 

deciziile emise de ANCOM pot 

fi atacate în contencios 

administrativ, fără parcurgerea 

unei proceduri prealabile, la 

Curtea de Apel Bucureşti, sub 

sancţiunea decăderii, în termen 

de 15 zile de la data comunicării, 

de către furnizorii de servicii de 

Nemodificat  
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găzduire, furnizorii de conţinut, 

furnizorii de reţele de 

comunicaţii electronice destinate 

publicului sau de Institutul 

Naţional de Cercetare - 

Dezvoltare în Informatică - ICI 

Bucureşti, după caz şi, în termen 

de 30 de zile de la data 

întreruperii serviciului, de către 

orice altă persoană care se 

consideră vătămată într-un drept 

al său sau într-un interes legitim, 

cu respectarea condiţiilor 

prevăzute la art.9 şi 10 din 

Regulament.  

80.   (14) Acţiunea în contencios nu 

suspendă executarea ordinului 

de eliminare sau a deciziei 

atacate. 

Nemodificat  

81.   

 

Art. 40. - Competenţa de 

judecată în primă instanţă a 

infracţiunilor de terorism 

aparţine Înaltei Curţi de 

Casaţie şi Justiţie. 

16. Articolul 40 se modifică şi 

va avea următorul cuprins: 

„Art.40.- Competența de 

judecată în primă instanță a 

infracțiunilor de terorism 

aparține curţii de apel în a cărei 

rază teritorială s-a săvârşit 

17. Nemodificat  
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infracţiunea.” 

82.  Art. 42. - (1)Constituie 

contravenţii şi se 

sancţionează cu amendă de 

la 50.000.000 lei la 

100.000.000 lei următoarele 

fapte: 

a)nerespectarea obligaţiilor 

prevăzute la art. 25 şi 29 de 

către personalul instituţiilor 

financiar-bancare; 

b)nerespectarea obligaţiilor 

prevăzute la art. 30 alin. (1) 

de către Banca Naţională a 

României sau Autoritatea de 

Supraveghere Financiară; 

c)nerespectarea obligaţiei 

prevăzute la art. 41 de către 

operatorii sau furnizorii de 

servicii poştale, respectiv de 

către cei de reţele de 

comunicaţii electronice. 

d)nerespectarea obligaţiilor 

prevăzute la art. 382 alin. 

(1)-(3) de către furnizorii de 

servicii de găzduire, furnizorii 

de conţinut sau furnizorii de 

reţele de comunicaţii 

electronice destinate 

publicului. 

(2)Sancţiunile 

contravenţionale pot fi 

aplicate şi persoanelor 

juridice. 

 (3)Constatarea 

17. La articolul 42 alineatul 

(1), litera c) se abrogă. 

 

18. Articolul 42 se abrogă. 

 

Autor: Grup PSD, PNL, 

UDMR, MINORITATI 

 

BNR 

Prevederi caduce având în 

vedere dispozițiile art.26 din 

OUG nr.202/2008, respectiv 

„(1) Constituie contravenție 

și se sancționează cu amendă 

între 10.000 lei și 30.000 lei 

și confiscarea bunurilor 

destinate, folosite sau 

rezultate din contravenție, 

următoarele fapte:   

  a) nerespectarea restricțiilor 

și obligațiilor prevăzute în 

actele internaționale 

menționate la art. 1 alin. (1), 

care sunt direct aplicabile, 

sau prin actele normative 

prevăzute la art. 4 alin. (2) - 

(4), dacă fapta nu constituie 

infracțiune;   

[…] 

(4) Pe lângă sancțiunea 

prevăzută la alin. (1), se pot 

aplica una sau mai multe 

dintre următoarele sancțiuni 

contravenționale 

complementare:   

   a) suspendarea avizului, 

licenței sau autorizației de 

exercitare a unei activități 

ori, după caz, suspendarea 

activității persoanei juridice, 

pe o durată de la o lună la 6 

luni;   

   b) retragerea licenței sau 

avizului pentru anumite 

operațiuni sau activități, pe o 

durată de la o lună la 6 luni 

ori definitiv. 
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contravenţiilor şi aplicarea 

sancţiunilor prevăzute la alin. 

(1) se fac de către personalul 

împuternicit în acest scop de 

Banca Naţională a României, 

Autoritatea de Supraveghere 

Financiară, de Ministerul 

Afacerilor Interne, precum şi 

de ANCOM, după caz. 

(4)În cazul contravenţiilor 

constatate de personalul 

împuternicit în acest scop de 

ANCOM, sancţiunea se aplică 

de către preşedintele 

ANCOM, prin rezoluţie scrisă 

pe procesul-verbal de 

constatare a contravenţiei. 

83.   

 

 

(3)Constatarea 

contravenţiilor şi aplicarea 

sancţiunilor prevăzute la 

alin. (1) se fac de către 

personalul împuternicit în 

acest scop de Banca 

Naţională a României, 

Autoritatea de Supraveghere 

Financiară, de Ministerul 

Afacerilor Interne, precum şi 

18. La articolul 42, alineatul 

(3) se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

„(3) Constatarea contravenţiilor 

şi aplicarea sancţiunilor 

prevăzute la alin. (1) se 

realizează de: 

 

Se elimină 
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de ANCOM, după caz. 

84.   a) personalul împuternicit în 

acest scop de Banca Naţională a 

României, Autoritatea de 

Supraveghere Financiară, 

precum și de Ministerul 

Afacerilor Interne, după caz, 

pentru faptele prevăzute la lit.a) 

și b); 

Se elimină  

85.   b) personalul împuternicit în 

acest scop de ANCOM, pentru 

faptele prevăzute la lit.d).” 

Se elimină  

86.   19. După articolul 42, se 

introduc șase noi articole, 

art.421-426, cu următorul 

cuprins 

„Art.421. - (1) Personalul de 

control de specialitate al 

ANCOM verifică modalitatea de 

aducere la îndeplinire a 

obligațiilor prevăzute în 

Regulament de către furnizorii 

de servicii de găzduire. 

Nemodificat  

87.   (2) Personalul de control de 

specialitate al ANCOM poate 

solicita sprijinul structurilor 

Nemodificat  
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specializate pentru combaterea 

criminalității organizate din 

cadrul Poliției Române în 

vederea verificării modalității de 

aducere la îndeplinire a 

obligațiilor prevăzute la art.3 

alin.(3), art.4 alin.(2) și art.6 din 

Regulament. 

88.     Art.422.- În vederea 

verificării, de către autorităţile 

prevăzute la art.421, a modalității 

de aducere la îndeplinire a 

obligațiilor prevăzute în 

Regulament, furnizorii de 

servicii de găzduire sunt 

obligaţi:  

Nemodificat  

89.   a) să permită accesul în locaţiile 

în care îşi desfăşoară activitatea; 

Nemodificat  

90.   b) să permită verificarea tuturor 

aspectelor din care să rezulte 

îndeplinirea obligațiilor 

prevăzute în Regulament. 

Nemodificat  

91.     Art.423.- (1) Constituie 

contravenţii, în măsura în care 

nu sunt săvârşite în astfel de 

condiţii încât să fie considerate, 

Nemodificat  
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potrivit legii penale, infracţiuni 

şi următoarele fapte: 

92.   a) fapta furnizorului de servicii 

de găzduire sau a furnizorului de 

conţinut care, în mod 

nejustificat,  nu elimină, 

materialul de propagandă 

teroristă sau conținutul cu 

caracter terorist sau nu 

blochează accesul la acestea în 

maximum o oră de la primirea 

ordinului de eliminare, în 

conformitate cu obligația 

prevăzută la art.3 alin.(3) din 

Regulamentul (UE) 2021/784; 

Nemodificat  

93.   b) fapta furnizorului de servicii 

de găzduire de a omite să 

informeze de îndată autoritatea 

emitentă a ordinului de 

eliminare cu privire la 

eliminarea sau blocarea 

accesului la materialul de 

propagandă teroristă sau 

conținutul cu caracter terorist în 

condițiile art.3 alin.(6) din 

Regulamentul (UE) 2021/784; 

Nemodificat  
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94.   c) fapta furnizorului de servicii 

de găzduire împotriva căruia a 

fost adoptat un ordin de 

eliminare transfrontalier de a nu 

respecta obligația prevăzută la 

art.4 alin.(2) din Regulamentul 

(UE) 2021/784, respectiv de a 

nu lua măsurile prevăzute la 

art.3 din Regulamentul (UE) 

2021/784 ori măsurile necesare 

pentru a putea republica 

materialul/conținutul sau pentru 

a restabili accesul la 

materialul/conținutul  în  cauză  

în  conformitate cu art.4 alin.(7) 

din Regulamentul (UE) 

2021/784; 

Nemodificat  

95.   d) fapta furnizorului de servicii 

de găzduire expus la conținut cu 

caracter terorist de a nu include 

în clauzele și condițiile de 

furnizare a serviciilor sale 

prevederi care sunt de natură să 

prevină utilizarea abuzivă a 

serviciilor sale pentru 

diseminarea materialelor de 

Nemodificat  
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propagandă teroristă sau a 

conținutului cu caracter terorist 

în condițiile art.5 din 

Regulamentul (UE) 2021/784; 

96.   e) fapta furnizorului de servicii 

de găzduire expus la conținut cu 

caracter terorist de a nu lua una 

sau mai multe dintre măsurile 

specifice pentru a-și proteja 

serviciile împotriva diseminării 

materialului de propagandă sau 

conținutului cu caracter terorist 

către public sau, în situația în 

care le-a dispus, acestea nu 

îndeplinesc cerinţele prevăzute 

de art.5 alin.(3) din 

Regulamentul (UE) 2021/784; 

Nemodificat  

97.   f) fapta furnizorului de servicii 

de găzduire de a nu raporta 

ANCOM, în termen de 3 luni de 

la primirea deciziei adoptate în 

temeiul  art.5 alin.(4) sau (6) din 

Regulamentul (UE) 2021/784,  

măsurile specifice luate și pe 

care intenționează să le ia pentru 

respectarea art.5 alin.(2) și (3) 

Nemodificat  
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din Regulamentul (UE) 

2021/784, după caz, și, ulterior, 

anual, până la informarea de 

către ANCOM că furnizorul de 

servicii de găzduire nu mai este 

expus la conținut cu caracter 

terorist, în condițiile art.5 

alin.(5) din Regulamentul (UE) 

2021/784; 

98.   g) nerespectarea de către 

furnizorul de servicii de 

găzduire a deciziei ANCOM 

prin care s-a solicitat, în 

condițiile art.5 alin.(6) din 

Regulamentul (UE) 2021/784, 

luarea măsurilor necesare pentru  

a  asigura  respectarea art. 5 

alin.(2) și (3) din Regulamentul 

(UE) 2021/784; 

Nemodificat  

99.   h) fapta furnizorului de servicii 

de găzduire de a nu păstra 

materialul de propagandă sau 

conținutul cu caracter terorist 

care a fost eliminat sau la care 

accesul a fost blocat, ca urmare a 

unui ordin de eliminare sau a 

Nemodificat  
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unor măsuri specifice dispuse în 

temeiul art.3 sau art.5 din 

Regulamentul (UE) 2021/784, 

sau a datelor conexe, eliminate 

ca urmare a eliminării 

conținutului cu caracter terorist, 

respectiv de a nu lua măsuri de 

protecție tehnice și 

organizatorice adecvate în 

legătură cu acestea, conform 

obligației prevăzute la art.6 din 

Regulamentul (UE) 2021/784;  

100.    i) fapta furnizorului de servicii 

de găzduire de a nu descrie clar, 

în clauzele și condițiile de 

furnizare a serviciilor sale, 

politica lor de prevenire a 

diseminării materialului de 

propagandă sau a conținutului cu 

caracter terorist, inclusiv, dacă 

este cazul, o explicație 

pertinentă cu privire la 

funcționarea măsurilor specifice 

sau la utilizarea unor 

instrumente automatizate, 

conform obligației de la art.7 

Nemodificat  
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alin.(1) din Regulamentul (UE) 

2021/784; 

101.   j) fapta furnizorului de servicii 

de găzduire, care a luat măsuri 

de prevenire a diseminării 

materialului de propagandă sau a 

conținutului cu caracter terorist 

sau a fost obligat să ia măsuri 

specifice într-un anumit an 

calendaristic, de a nu publica 

până la data de 1 martie a anului 

următor dispunerii măsurilor 

respective un raport privind 

acțiunile întreprinse în anul 

precedent, conform obligației de 

la art.7 alin.(2) și (3) din 

Regulamentul (UE) 2021/784; 

Nemodificat  

102.   k) fapta furnizorului de servicii 

de găzduire de a nu stabili un 

mecanism eficace și accesibil 

astfel încât să permită 

furnizorilor de conținut al căror 

material/conținut în cauză a fost 

eliminat sau la care accesul a 

fost blocat ca urmare a unor 

măsuri specifice luate în temeiul 

Nemodificat  
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art.5 din Regulamentul (UE) 

2021/784, posibilitatea de a 

contesta eliminarea/blocarea 

accesului la 

materialul/conținutul respectiv și 

de a solicita republicarea 

conținutului eliminat/la care 

accesul a fost blocat; 

103.    l) fapta furnizorului de servicii 

de găzduire de a nu asigura 

analiza promptă a contestațiilor 

primite și republicarea 

conținutului/deblocarea 

accesului la acesta, fără 

întârzieri nejustificate, atunci 

când eliminarea conținutului sau 

blocarea accesului la acesta a 

fost nejustificată și de a nu 

informa autorul contestației cu 

privire la rezultatul contestației, 

în termen de două săptămâni de 

la primirea acesteia și motivele 

care stau la baza respingerii 

contestației, conform obligației 

de la art. 10 din Regulamentul 

(UE) 2021/784; 

Nemodificat  
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104.   m) fapta furnizorului de servicii 

de găzduire de a nu informa 

furnizorul de conținut, în 

condițiile art. 11 din 

Regulamentul (UE) 2021/784, 

cu privire la eliminarea sau 

blocarea accesului la un 

material/conținut cu caracter 

terorist, la motivele eliminării 

sau ale blocării, la dreptul de 

contestare a ordinului de 

eliminare sau de a nu îi furniza 

acestuia o copie a ordinului de 

eliminare; 

Nemodificat  

105.   n) fapta furnizorului de servicii 

de găzduire, atunci când ia 

cunoștință de un material de 

propagandă/conținut cu caracter 

terorist care implică o 

amenințare iminentă la adresa 

vieții, de a nu informa prompt 

autoritățile competente să 

investigheze  și  să  urmărească  

penal   infracțiunile, respectiv 

din statele membre vizate de 

acest conținut, conform 

Nemodificat  
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obligației de la art. 14 alin. (5) 

din Regulamentul (UE) 

2021/784; 

106.   o) fapta furnizorului de servicii 

de găzduire de a nu informa, în 

cazul în care este imposibilă 

identificarea statelor membre 

vizate, punctul de contact din 

ANCOM conform obligației de 

la art.14 alin.(5) din 

Regulamentul (UE) 2021/784, 

respectiv de a nu transmite 

informațiile privind conținutul 

cu caracter terorist către Europol 

prin intermediul instrumentelor 

specifice stabilite conform art.14 

alin.(5) din Regulamentul (UE) 

2021/784; 
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107.    p) fapta furnizorului de servicii 

de găzduire de a nu stabili un 

punct de contact pentru a primi 

și asigura prelucrarea promptă a 

ordinelor de eliminare 

comunicate prin mijloace 

electronice, respectiv de a nu 

face publice informațiile 

Nemodificat  
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referitoare la acest punct de 

contact, conform obligației de la 

art.15 alin.(1) din Regulamentul 

(UE) 2021/784; 

108.   q) fapta furnizorului de servicii 

de găzduire care nu are un sediu 

principal în Uniunea Europeană 

de a nu notifica către ANCOM 

numele reprezentantului său 

legal cu reședința/sediul în 

România, conform obligației 

stabilite la art.17 din  

Regulamentul  (UE) 2021/784, 

de  a  nu conferi reprezentantului 

său legal  competențele și 

resursele necesare conform 

art.17 alin.(2) din Regulamentul 

(UE) 2021/784, respectiv de a 

nu face publice informațiile 

referitoare la acest reprezentant; 

Nemodificat  

109.   r) fapta furnizorilor de rețele 

publice de comunicații 

electronice destinate publicului 

de a nu bloca imediat, ca urmare 

a deciziei/ordinului de eliminare 

ANCOM, accesul la materialul 

Nemodificat  
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de propagandă 

teroristă/conținutul cu caracter  

terorist  existent   în   mediul   

online   și  de  a  nu  informa 

utilizatorii în condițiile art.382; 

110.   s) nerespectarea obligaţiilor 

prevăzute la art.422 . 

Nemodificat  

111.   (2) Contravențiile se 

sancționează astfel: 

a) în cazul contravențiilor 

prevăzute la alin.(1) lit.a), c), g), 

h), n), o), p) și q), cu amendă de 

la 75.000 lei la 100.000 lei; 

Nemodificat  

112.   b) în cazul contravențiilor de la 

alin.(1) lit.b), d), e), f), i), j), k), 

l), m), r) și s), cu amendă de la 

25.000 lei la 100.000 lei. 

Nemodificat  

113.    (3) Sancțiunile 

contravenționale pot fi 

aplicate și persoanelor 

juridice. 

 

Autor. Comisia pentru 

apărare, ordine publică și 

siguranță națională 

Având în vedere 

propunerea de 

abrogare a art.42, 

nerespectarea de 

către persoanele 

juridice a 

obligațiilor ar 

rămâne 

nesancționată.  
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114.   (3) Prin derogare de la 

dispoziţiile art.8 alin.(2) lit.a) 

din Ordonanţa Guvernului 

nr.2/2001 privind regimul juridic 

al contravenţiilor, aprobată cu 

modificări şi completări prin 

Legea nr.180/2002, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, în cazul săvârșirii 

sistematice sau continue a 

contravenției prevăzute la 

alin.(1) lit.a) de către o persoană 

juridică, cuantumul amenzii 

poate ajunge până la 4% din 

cifra de afaceri globală a 

furnizorului de servicii de 

găzduire corespunzătoare 

precedentului exercițiu financiar. 

 

(4) Prin derogare de la 

dispozițiile art.8 alin.(2) 

lit.a) din Ordonanța 

Guvernului nr.2/2001 

privind regimul juridic al 

contravențiilor, aprobată cu 

modificări și completări prin 

Legea nr.180/2002, cu 

modificările și completările 

ulterioare, în cazul săvârșirii 

sistematice sau continue a 

contravenției prevăzute in  

alineatul (1) lit. a) din 

prezentul articol de către o 

persoană juridică, cuantumul 

amenzii este de până la 4% 

din cifra de afaceri globală a 

furnizorului de servicii de 

găzduire corespunzătoare 

precedentului exercițiu 

financiar. 

 

Autor. Grupurile 

parlamentare  PSD, PNL 

Ținând cont de 

propunerea de la 

nr.crt.113 din 

tabel, este 

necesară 

renumerotarea 

alineatelor (3)-(5), 

accestea devenind 

alin.(4)-(6). 

115.   (4) Pentru persoanele fizice 

autorizate, întreprinderile 

(5) Pentru persoanele fizice 

autorizate, întreprinderile 

În contextul 

renumerotării 
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individuale şi întreprinderile 

familiale, cifrei de afaceri 

prevăzute la alin.(3) îi 

corespunde totalitatea veniturilor 

brute realizate de respectivii 

operatori economici. 

individuale şi întreprinderile 

familiale, cifrei de afaceri 

prevăzute la alin.(4) îi 

corespunde totalitatea 

veniturilor brute realizate de 

respectivii operatori 

economici. 

 

 

alineatelor, trebuie 

corelate 

trimiterile. 

116.   (5) Prin derogare de la 

prevederile art.16 alin.(1) şi ale 

art.28 alin.(1) din Ordonanţa 

Guvernului nr. 2/2001, aprobată 

cu modificări şi completări prin 

Legea nr.180/2002, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, şi ale art.22 alin.(2) 

din Legea nr.203/2018 privind 

măsuri de eficientizare a 

achitării amenzilor 

contravenţionale, cu modificările 

și completările ulterioare, în 

cazul sancţiunilor aplicate pentru 

săvârşirea contravenţiilor 

prevăzute la art.423, 

contravenientul poate achita, în 

(6) Prin derogare de la 

prevederile art.16 alin.(1) şi 

ale art.28 alin.(1) din 

Ordonanţa Guvernului nr. 

2/2001, aprobată cu 

modificări şi completări prin 

Legea nr.180/2002, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, şi ale art.22 

alin.(2) din Legea 

nr.203/2018 privind măsuri 

de eficientizare a achitării 

amenzilor contravenţionale, 

cu modificările și 

completările ulterioare, în 

cazul sancţiunilor aplicate 

pentru săvârşirea 

În contextul 

renumerotării 

alineatelor, 

trimiterea se face 

către articolul 

prezent 
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termen de cel mult 15 zile de la 

data înmânării sau comunicării 

actului de constatare a 

contravenţiei şi de aplicare a 

sancţiunii prevăzut la art.424 

alin.(1), jumătate din cuantumul 

amenzii aplicate, agentul 

constatator făcând menţiune 

despre această posibilitate în 

procesul-verbal. 

contravenţiilor prevăzute de 

prezentul articol, 

contravenientul poate achita, 

în termen de cel mult 15 zile 

de la data înmânării sau 

comunicării actului de 

constatare a contravenţiei şi 

de aplicare a sancţiunii 

prevăzut la art.424 alin.(1), 

jumătate din cuantumul 

amenzii aplicate, agentul 

constatator făcând menţiune 

despre această posibilitate în 

procesul-verbal. 

117.     Art.424.- (1) Contravențiile 

prevăzute la art.423 se constată, 

prin procesul-verbal de 

constatare a contravenţiei şi de 

aplicare a sancţiunii de către 

personalul de control de 

specialitate al ANCOM, în urma 

verificărilor efectuate potrivit 

art.421, având la bază inclusiv 

documentele întocmite cu 

această ocazie. 

Nemodificat  

118.   (2) Sancţiunea se aplică de către Nemodificat  
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preşedintele ANCOM, prin 

rezoluţie scrisă pe procesul-

verbal de constatare a 

contravenţiei și de aplicare a 

sancțiunii. 

119.   Art.425.-  În exercitarea 

atribuţiilor ce îi revin potrivit 

legii, ANCOM va fi sprijinită 

operativ, acolo unde este cazul, 

în baza unor planuri comune de 

acțiune sau protocoale, de 

autorităţile administraţiei 

publice locale, de organele de 

poliţie ori de alte autorităţi 

publice, în vederea identificării 

persoanelor care săvârșesc fapte 

de natură contravenţională 

precum și, după caz, a locurilor 

în care se află dispozitivele care 

se folosesc la săvârşirea 

acestora. 
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120.     Art.426.- ANCOM asigură 

transparența activităților 

desfășurate potrivit prevederilor 

art.8 din Regulamentul (UE) 

2021/784. 
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121.   20. După articolul 45, se 

introduce un nou articol, 

art.451, cu următorul cuprins: 

„Art.451.- Victimele actelor de 

terorism beneficiază imediat 

după un atac terorist şi, ulterior, 

pentru cât timp este necesar, de 

servicii generale şi specializate 

de sprijin, în funcţie de nevoile 

lor specifice de asistenţă 

medicală, psihologică, socială, 

financiară, juridică sau de altă 

natură, potrivit art.11 din Legea 

nr. 211/2004 privind unele 

măsuri pentru asigurarea 

informării, sprijinirii şi protecţiei 

victimelor infracţiunilor, cu 

modificările şi completările 

ulterioare.” 
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122.   Art. II. - Legea nr.535/2004 

privind prevenirea şi combaterea 

terorismului, publicată în 

Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr.1161 din 8 

decembrie 2004, cu modificările 

şi completările ulterioare, 
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precum şi cu cele aduse prin 

prezenta lege, va fi republicată 

în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, dându-se 

textelor o nouă numerotare. 

123.   Prezenta lege transpune 

prevederile art.9 alin.(1) şi 

alin.(2) lit.a) şi ale art.24 

alin.(2) din Directiva (UE) 

2017/541 a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 15 

martie 2017 privind combaterea 

terorismului şi de înlocuire a 

Deciziei-cadru 2002/475/JAI  a 

Consiliului  şi  de  modificare  a  

Deciziei  2005/671/JAI  a  

Consiliului, publicată   în   

Jurnalul   Oficial  al  Uniunii   

Europene  (JOUE),  seria  L,  

nr.88  din 31 martie 2017. 
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