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AVIZ 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.194/7 

noiembrie 2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea 
efecte psihoactive 

 
 

În conformitate cu prevederile art.9 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Biroul permanent a trimis spre dezbatere şi avizare Comisiei pentru tehnologia 
informaţiei şi comunicaţiilor, propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.194/7 noiembrie 2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile 
de a avea efecte psihoactive (Plx nr.668/2013). 
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea  Legii 
nr.194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte 
psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, cu modificările 
ulterioare. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au examinat propunerea  
legislativă. În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi a 
membrilor prezenţi, avizarea negativă a propunerii legislative, deoarece actualul cadru 
legislativ este suficient în ceea ce privește combaterea și sancționarea unor astfel de 
operațiuni. Precizăm că 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 (ISP) 
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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. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor organice. 
 

 

PREŞEDINTE, 
Daniel Vasile Oajdea 


