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SINTEZA 
activităţii Comisiei din 3 iunie 2014 

 
           La lucrările şedinţei Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 
Camera Deputaţilor din 3 iunie 2014 au fost prezenţi: Daniel Vasile Oajdea, Vasile 
Ghiorghe Gliga, Sorin Avram Iacoban, Răzvan Ionuţ Tănase, Mircea Cazan, Diniţă Ion, 
Daniel Iane, Iusein Ibram, Josif Moldovan, Varujan Pambuccian, Cornel Mircea 
Sămărtinean, Ionuţ Cristian Săvoiu, Valerian Vreme. Au fost absenţi: Murgu Neagu, 
Ciolacu  Ion-Marcel, Titi Holban, Dan Nica, Ion Şcheau. 
 

Pe ordinea de zi din 3 iunie 2014 s-a aflat: 
 

1. Plx.263/2014 - Proiect de Lege privind securitatea cibernetică a României  
 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Daniel Vasile Oajdea, preşedintele  

Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.  
Domnul preşedinte Daniel Vasile Oajdea a supus la vot ordinea de zi a comisie, 

care a fost votată cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi. 
La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitaţi: din partea Serviciului 

Român de Informaţii, domnul Florin Cozmoiu, doamna Iordache Luiza şi domnul 
General Dumitru Dumbravă şi din partea Ministerului Afacerilor Interne doamna Chestor 
de poliţie Irina Alexe. 

Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor şi Comisia pentru 
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au fost sesizate spre dezbatere şi întocmirea 
unui raport comun, cu proiectul de Lege privind securitatea cibernetică a României. 

Camera Deputaţilor este Prima Cameră sesizată, Consiliul Legislativ a avizat 
favorabil proiectul de lege. 
Proiectul de lege are ca obiect reglementarea activităţilor în domeniul securităţii 
cibernetice, componentă a securităţii naţionale a României, precum şi obligaţiile ce revin 
persoanelor juridice de drept public sau privat în scopul protejării infrastructurilor 
cibernetice. 
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Prin Hotărârea de Guvern nr.271/2013 s-a aprobat Strategia de Securitate 
Cibernetică a României, care stabileşte cadrul conceptual, organizatoric şi acţional 
necesar asigurării securităţii cibernetice. 
  Proiectul de lege cuprinde definirea unei terminologii unitare în domeniul 
securităţii cibernetice şi a unui cadru armonizat de acţiune a autorităţilor şi instituţiilor 
publice cu responsabilităţi şi capabilităţi în domeniul securităţii cibernetice. Prin 
definiţiile utilizate s-a urmărit o configurare explicită a conceptelor şi noţiunilor din 
domeniul securităşii cibernetice şi are drept scop asigurarea unei înţelegeri corecte a 
acestora, pentru evitarea interceptărilor eronate. 

Proiectul de act normativ va contribui la consolidarea securităţii cibernetice, prin 
stabilirea unor obligaţii ce revin persoanelor de drept privat care deţin Infrastructuri 
Cibernetice de Interes Naţional. 

Domnii deputaţi Sorin Avram Iacoban şi Valerian Vreme au propus amânarea 
discuţiilor acestui proiect de lege având în vedere importanţa acestuia şi necesitatea 
studierii mai detaliate a domeniului atât în context naţional cât şi european.  

Domnul deputat Daniel Iane a afirmat că potrivit proiectului, companiile au 
obligaţia sa permită accesul reprezentanţilor Serviciului Român de Informaţii, 
Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Oficiului Registrului 
Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale, Serviciului de Protecţie şi Pază, CERT-RO şi ANCOM la 
datele deţinute, relevante în contextul solicitării. În condiţiile în care, în general, 
incidentele informatice afectează date personale, proiectul de lege nu conţine nicio 
prevedere privind protecţia acestor date. De asemenea, companiile private vor fi sub 
controlul prea multor autorităţi şi instituţii, cum sunt SRI, MApN, MAI, SIE etc. în 
condiţiile în care, în cazul unui incident informatic, vor fi obligate sa răspundă oricăror 
solicitări de informaţii ale acestora, atâta vreme cât în proiect nu sunt precizate nişte 
limite. Conform prevederilor din proiectul de lege companiile private vor trebui să 
informeze, de îndată autorităţile cu privire la incidentele cibernetice identificate în caz 
contrar li se vor aplica sancţiuni penale. Există situaţia în care un virus intrat într-un 
calculator sau reţea să poată fi depistat după o perioadă de timp, nu imediat fapt ce face 
ca, compania să nu se poată conforma legii. Domnul deputat a mai precizat că nu este 
împotriva legii, dar datorită importanţei majore a acestui subiect, în lipsa precizărilor 
referitoare limitele de aplicare a legii în privinţa companiilor vizate, precum şi a unor 
limite de acţiune a autorităţilor, există pericolul unor abuzuri. 

Domnul deputat Daniel Vasile Oajdea a precizat că există neconcordanţe în 
proiectul de lege cu privire la monitorizarea şi controlul aplicării legii şi constatarea 
contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor. 

Reprezentanţii SRI au făcut o scurtă prezentare a proiectului de lege . În 
continuare au specificat faptul că în ceea ce priveşte companiile private acestea vor 



raporta incidentele către CERT-RO. În ceea ce priveşte sancţiunile aplicate companiilor 
private, zona penală nu face obiectul proiectului de lege. 

Având în vedere complexitatea domeniului, membrii comisiei au hotărât ca până 
vineri 6 iunie 2014 fiecare deputat să transmită punctul său de vedere cu privire la acest 
proiect de lege şi să fie invitaţi să participe la lucrările şedinţei următoare a 
reprezentanţilor ANCOM, ANSSI şi APTI. 

 
 
 
 
 

            PREŞEDINTE, 
                                            Daniel Vasile Oajdea 
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