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SINTEZA 

activităţii Comisiei din 28-30 iunie 2011 

 

La lucrările Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 28, 29 şi 

30 iunie 2011 au fost prezenţi: Relu Fenechiu, Constantin Chirilă, Adrian Bădulescu, Florin 

Serghei Anghel, Farago Petru, Ibram Iusein, Pambuccian Varujan, Gheorghe Zoicaş, Arion 

Viorel. Au fost absenţi: Aurelia Vasile, Mircea Cazan, Dan Nica, Matei Radu Brătianu, 

Valerian Vreme. 

Lucrările au fost conduse de domnul deputat Relu Fenechiu, preşedintele Comisiei 

pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. 

Pe ordinea de zi a Comisiei s-a aflat: 

1. Proiectul de Lege privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a 

avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare - 

PLx.nr.418/2011.

 

1. PLx.nr.418/2011 - În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a 

fost sesizată spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind 

combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât 

cele prevăzute de acte normative în vigoare. 

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

categoria legilor organice, iar în aplicarea art.75 alin.(1) din Constituţia României, 

republicată, şi ale art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 

Deputaţilor este Cameră decizională. 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a aprobat proiectul de lege în şedinţa 

din 14.06.2011. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observaţii. 

Guvernul României este iniţiatorul proiectului de lege. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri pentru 

combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât 

cele prevăzute de actele normative în vigoare. 

 Prin prezenta lege se va stabili cadrul legal aplicabil preparatelor, substanţelor, 

plantelor, ciupercilor sau combinaţii ale acestora susceptibile să aibă efecte psihoactive, 

asemănătoare celor produse de substanţele sau preparatele stupefiante ori psihotrope, plantele 

sau substanţele aflate sub control naţional, altele decât cele care au regimul juridic stabilit 

prin acte normative în vigoare, şi instituie măsuri de prevenire, control şi combatere a 

consumului în vederea protejării sănătăţii populaţiei de acţiunile negative ale acestora. 

  Orice operator ce va desfăşura sau intenţionează să desfăşoare operaţiuni cu produse 

susceptibile de a avea efecte psihoactive prin consum, chiar dacă scopul declarat al acestuia 

nu este consumul, altele decât cele care au regimul juridic stabilit prin acte normative în 

vigoare, are obligaţia de a solicita Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) o autorizaţie. Autorizarea este necesară şi în cazul în care 

operaţiunile cu aceste produse se desfăşoară prin intermediul mijloacelor electronice.  

 Proiectul de lege mai prevede că, în cazul în care există sau se presupune în mod 

justificat că există un risc de a se efectua operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte 

psihoactive, împuterniciţii legali al Ministerului Sănătăţii, ai Autorităţii Naţionale pentru 

Protecţia Consumatorilor şi ai Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 

Alimentelor, însoţite de organele de poliţie pot lua măsuri de precauţie, care pot consta în 

blocarea mărfii, retragerea de pe piaţă, interzicerea utilizării produselor, suspendarea 

activităţilor, publicităţii, sau, după caz, închiderea provizorie a locaţiilor în care aceste 

operaţiuni se desfăşoară. 

 De asemenea, ori de câte ori, în cadrul unei activităţi de control efectuate potrivit 

dispoziţiilor legale în vigoare, se presupune în mod justificat că se efectuează operaţiuni ce au 

ca obiect produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, orice organ de control va sesiza 

organele de urmărire penală competente. În cazul în care operaţiunile respective se desfăşoară 

prin intermediul mijloacelor electronice, organele de control competente sesizează şi MCSI, 

care solicită furnizorilor de servicii prin mijloace electronice blocarea accesului la conţinutul 

site-ului în cauză, în condiţiile legii. Nerespectarea de către furnizorii de servicii prin 
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mijloace electronice, a obligaţiei de a bloca accesul la site în termen de 12 ore de la primirea 

solicitării din partea MCSI constituie contravenţie şi de sancţionează cu amendă de la 50.000 

lei la 100.000 lei. Totodată constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute  se 

fac de către personalul împuternicit din cadrul MCSI. 

 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au examinat proiectul de  

lege şi în urma dezbaterilor, s-a hotărât, cu majoritate de voturi a membrilor prezenţi, 

avizarea favorabilă a proiectului de lege cu următoarele observaţii: orice tip de reglementare 

a conţinutului online trebuie să ţină cont de faptul că o lege românească se poate aplica doar 

persoanelor fizice şi juridice române. Internetul este o reţea globală, iar o persoană din 

România poate accesa orice site de pe Internet indiferent de ţara de naţionalitate a creatorului 

paginii web, de locaţia paginii web (găzduire) sau de extensia numelui de domeniu sub care 

este înregistrat (.com, .it etc.). De asemenea, referitor la modalitatea tehnică propusă, trebuie 

precizat că site-ul îşi poate schimba IP-ul serverului unde este găzduit, devenind disponibil 

din nou, în câteva ore sau chiar mai puţin. Blocarea unui IP la nivelul unui ISP (Internet 

Service Provider) blochează toate site-urile legale găzduite pe acelaşi IP. Internet Service 

Providerii au în toată lumea, inclusiv în România, un rol de intermediar tehnic şi nu sunt 

implicaţi în decizii asupra conţinutului tranzitat. 

 

 

PREŞEDINTE, 

                                                  Relu Fenechiu 
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