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AVIZ 

asupra  proiectului de lege privind protecția sistemelor informatice ale autorităților 

și instituților publice în contextual invaziei declanșate de Federația Rusă împotriva 

Ucrainei  

 

În conformitate cu prevederile art.95 și 117 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru știință și tehnologie a fost sesizată, spre dezbatere 

şi avizare, în procedură de urgență, cu proiectul de lege privind protecția sistemelor 

informatice ale autorităților și instituților publice în contextual invaziei declanșate de Federația 

Rusă împotriva Ucrainei, trimis cu adresa nr. P.L.x. 553 din 4 octombrie 2022 şi înregistrată 

cu nr. 4c-24/136 din 4 octombrie 2022. 

Conform dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională.  

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia a 

dezbătut inițiativa legislativă menționată mai sus în şedinţa din 10 octombrie 2022. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare  stabilirea cadrului juridic şi 

instituţional general şi necesar în vederea interzicerii achiziţionării şi utilizării de către 

autorităţile şi instituţiile publice, de la nivel central şi local, a produselor şi serviciilor 

software de tip antivirus provenind direct sau indirect din Federaţia Rusă sau de la un 

operator economic aflat sub controlul direct sau indirect al unei persoane fizice sau 

juridice din Federaţia Rusă sau al cărei capital este constituit cu participaţie provenind în 

mod direct sau prin firme interpuse din Federaţia Rusă ori din ale cărui organe de 

administrare fac parte persoane din Federaţia Rusă. 



 

 Membrii Comisiei au examinat inițiativa legislativă supusă avizării, expunerea de 

motive și avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.1022/08.09.2022.  

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

proiectului de lege, în forma transmisă Comisiei pentru știință și tehnologie de către 

Biroul Permanent.                          

 

 
PREŞEDINTE, 

Dragoș Gabriel ZISOPOL 
                                     
 


		2022-10-11T09:28:37+0300
	Drugan Alina-Maria




