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SINTEZA 
şedinţelor Comisiei din  10 - 11 februarie 2004 

 
 La lucrările Comisiei din 10 februarie 2004 au fost prezenţi 16 deputaţi.   
 La lucrările Comisiei din 11 februarie 2004 au fost prezenţi 17 deputaţi.   

Şedinţele Comisiei au fost conduse de dl. preşedinte Varujan Pambuccian. 
 
ORDINEA DE ZI a fost următoarea:   
1. Proiect de Lege pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind 

criminalitatea informatică, adoptată la Budapesta, la 23 noiembrie 2001 
2. Întâlnire cu Consiliul de Administraţie al SN ROMTELECOM SA 
Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
 
În şedinţa din data de 10.02.2004 au participat ca invitaţi: din partea MCTI - dl. 

director Liviu Nicolescu, dl. consilier Eugen Preotu şi dna. expert Luminiţa Dobre; din partea 
Serviciului de combatere a criminalităţii informatice - dna. procuror Ioana Albani şi dl. 
comisar Virgil Spiridon, iar din partea ANISP - dl. director Radu Ghidiceanu. 

Discuţiile au avut ca obiect avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea Convenţiei 
Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, adoptată la Budapesta, la 23 
noiembrie 2001, în acest scop fiind invitate persoanele care au contribuit la elaborarea titlului 
III din Legea nr.161/2003, care transpune în legislaţia românească prevederile Convenţiei. 

Discuţiile au fost focalizate pe problema ridicată de dl. preşedinte V. Pambuccian, şi 
anume cooperarea internaţională (art. 33 din Convenţie) între statele semnatare şi modul în 
care această prevedere se regăseşte în Legea nr.161/2003. Referitor la acest subiect, dna. I. 
Albani a arătat ţara noastră poate răspunde solicitărilor internaţionale prevăzute în Convenţie 
prin mecanismul reglementat prin Legea nr.161/2003. Ca urmare a explicaţiilor oferite, dl. 
deputat V. Dobre a considerat că România poate ratifica această Convenţie şi a propus 
avizarea favorabilă a proiectului de lege, membrii comisiei hotărând, cu unanimitate de voturi 
a membrilor prezenţi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

În şedinţa din data de 11.02.2004, având în vedere faptul că preşedintele Consiliului 
de Administraţie al ROMTELECOM, dl. G. Skarpelis, a solicitat amânarea întâlnirii pentru 
data de 17.02.2004, membrii Comisiei au purtat discuţii generale referitoare la situaţia 
ROMTELECOM. 

Următoarele şedinţe ale Comisiei vor avea loc marţi, 17.02.2003, ora 15.00 şi 
miercuri, 18.02.2004, ora 14.00. 

 
  PREŞEDINTE,        SECRETAR, 

Varujan Pambuccian                      Victor Dobre 
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