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Proiect de opinie 
propunerii de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN  
ȘI AL CONSILIULUI privind prevenirea disemin ării conţinutului online 

 cu caracter terorist O contribuţie a Comisiei Europene la reuniunea liderilor de la 
Salzburg din 19-20 septembrie 2018 

COM (2018)640. 
 
 În conformitate cu prevederile art. 170 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, în temeiul Tratatului pentru funcţionare a Uniunii Europene şi al Protocoalelor nr. 

1 şi 2 anexate tratatelor Uniunii Europene, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională a fost sesizată  pentru examinarea pe fond a Propunerii de REGULAMENT AL 

PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind prevenirea 

diseminării conţinutului online cu caracter terorist O contribu ţie a Comisiei Europene la 

reuniunea liderilor de la Salzburg din 19-20 septembrie 2018 COM (2018)640. 

          Membrii Comisiei au examinat documentul menţionat, în şedinţa din 23 octombrie 

2018. 

În urma examinării, membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională au constatat faptul că, propunerea de regulament urmărește să 

stabilească un cadru juridic clar și armonizat care să prevină utilizarea abuzivă a serviciilor 

de găzduire pentru diseminarea conținutului online cu caracter terorist, garantând astfel buna 

funcționare a pieței unice digitale și asigurând încrederea și securitatea.  

 Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă națională, au luat act de 

prevederile cuprinse în propunerea de Regulament al Parlamentului European și al 

Consiliului privind prevenirea diseminării conţinutului online cu caracter terorist - O 



contribu ţie a Comisiei Europene la reuniunea liderilor de la Salzburg din 19-20 

septembrie 2018 COM (2018)640 și susțin măsurile care vizează lupta împotriva 

terorismului sub toate formele sale, adoptate de instituțiile cu atribuții în domeniu din 

România.   

Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă şi-au exprimat în 

unanimitate de voturi,  acordul privind susţinerea propunerilor Comisiei. 

Din numărul total de 20 de  membri ai Comisiei pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională au fost prezenţi conform listei de prezență. 

 

PREŞEDINTE, 

Dorel-Gheorghe CĂPRAR 
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Către, 
   Comisia pentru afaceri europene             

   
În conformitate cu prevederile art. 170 alin. (1) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, în temeiul Tratatului pentru funcţionare a Uniunii 
Europene şi al Protocoalelor nr. 1 şi 2 anexate tratatelor Uniunii Europene, 
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost sesizată  
pentru dezbaterea pe fond a  Propunerii de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind prevenirea disemin ării conţinutului online 
cu caracter terorist O contribuţie a Comisiei Europene la reuniunea liderilor de la 
Salzburg din 19-20 septembrie 2018 COM (2018)640. 

 
Vă înaintăm, alăturat, Proiectul de opinie întocmit în urma dezbaterii 

documentului menţionat. 

 

 

                           PREŞEDINTE, 

   Dorel-Gheorghe CĂPRAR 

                

 

 

 



   

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 

 

  

Comisia pentru apărare, ordine                                                                       Bucureşti, 23.10.2018 
publică  şi  siguranţă  naţională                                                                                 Nr. 4c-15/                         

 
 

Către, 
   DIRECȚIA PENTRU AFACERI EUROPENE    
          

În conformitate cu prevederile art. 170 alin. (1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, în temeiul Tratatului pentru funcţionare a Uniunii 
Europene şi al Protocoalelor nr. 1 şi 2 anexate tratatelor Uniunii Europene, 
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost sesizată  
pentru dezbaterea pe fond a  Propunerii de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind prevenirea disemin ării conţinutului online 
cu caracter terorist O contribuţie a Comisiei Europene la reuniunea liderilor de la 
Salzburg din 19-20 septembrie 2018 COM (2018)640. 

 
Vă înaintăm, alăturat, Proiectul de opinie întocmit în urma dezbaterii 

documentului menţionat. 

 

 

                           PREŞEDINTE, 

   Dorel-Gheorghe CĂPRAR 

                

 


