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                     București, 28.03.2023 

                   Nr.4c-3/130/2023 
      
 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice 
 

 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată 

pentru aviz, care va fi transmis Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și 

Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională care sunt sesizate în fond, cu 

proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/2010 privind 

identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, transmis cu adresa nr. P.L.x. 

133/2023 din 06 martie 2023, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/130/2023 din 06 martie 2023. 

 Consiliul Economic și Social, prin adresa nr.6713/25.10.2022 avizează favorabil 

proiectul de act normativ. 

 Consiliul Legislativ, cu avizul nr.1320/28.11.2022, avizează favorabil proiectul de lege 

cu observații și propuneri. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din 27 

februarie 2023. 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.98/2010. Astfel, prin proiect se propune ca protecţia infrastructurilor 

critice naţionale să constituie componentă a securităţii naţionale. Totodată, se urmăreşte 

introducerea unor norme juridice menite să contribuie la asigurarea securităţii infrastructurilor 

critice naţionale/europene prin crearea cadrului legal necesar pentru ca 

proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructuri critice naţionale/europene 

(ICN/ICE) să li se permită accesul la elementele de infrastructură critică naţională/europeană, în 

scopul realizării mentenanţei acestora sau pentru remedierea unor disfuncţionalităţi intervenite în 

funcţionare. De asemenea, se preconizează introducerea unor norme prin care se prevede 

acordarea de despăgubiri pentru eventuale prejudicii cauzate pe timpul desfăşurării intervenţiilor 

pentru realizarea mentenanţei sau pentru remedierea unor disfunctionalităţi. 
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 Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 28 martie 2023. 

 În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice cu 

un amendament admis prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul aviz. 

 Prin obiectul de reglementare și conținutul său proiectul de lege face parte din categoria 

legilor organice. 

 În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale art.92 

alin.(9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională. 

 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

Sándor BENDE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Narcis-Ionel Rebedea 
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Anexa  
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

Nr. 
crt. 

Text adoptat de Senat Amendamente adimse/autor Motivare 

1.  TITLUL LEGII 
LEGE 

pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/2010 privind 
identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice 

Nemodificat  

2.  Art.I.- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, 
desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.757 din 12 noiembrie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 
18/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează: 

Nemodificat  

3.  1.La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(2), cu 
următorul cuprins: 
„(2) Protecţia infrastructurilor critice naţionale constituie componentă a securităţii 
naţionale.” 

1. Nemodificat  

4.  2.După articolul 11, se introduc două noi articole, art.111 şi 112, cu următorul 
cuprins: 
„Art.111.“ (1) Persoanele fizice sau juridice de drept public sau privat care deţin, cu 
orice titlu, terenuri, construcţii sau instalaţii tehnologice, în perimetrul cărora sunt 
amplasate sau instalate elemente de ICN/ICE, au obligaţia să permită necondiţionat 
accesul personalului specializat de la nivelul 
proprietarului/operatorului/administnatorului de ICN/ICE, în vederea remedierii 
disfuncţionalităţilor sau realizării mentenanţei sistemelor. 
(2)Pentru pagubele cauzate pe timpul desfăşurării intervenţiilor prevăzute Ia alin.(l), 
proprietarii/operatorii/administratorii de ICN/ICE au obligaţia de a plăti celor 
îndreptăţiţi contravaloarea expertizelor, precum şi cuantumul despăgubirilor stabilite de 
către evaluatori autorizaţi, în termen de 90 de zile de Ia data definitivării expertizei. 
 
 

2. Nemodificat 
 
Art.111 - (1) Nemodificat 
 
 
 
 
 
(2) Pentru pagubele cauzate pe 
timpul desfăşurării 
intervenţiilor prevăzute la 
alin.(l),proprietarii/operatorii/ 
administratorii de ICN/ICE au 
obligaţia de a plăti celor 
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(3)Expertizele prevăzute la alin.(2) se vor efectua după desfăşurarea intervenţiilor 
prevăzute la alin.(l). 
(4)Criteriile şi modul de acordare a despăgubirilor prevăzute la alin.(2), se stabilesc prin 
ordine comune ale conducătorilor autorităţilor publice responsabile, potrivit domeniilor 
din responsabilitate. 
Art.112.- La încheierea oricăror acte privind înstrăinarea prin vânzare - cumpărare, 
precum şi prin orice altă modalitate, a unor elemente de ICN/ICE sau a unor obiective 
ce deţin calitatea de ICN/ICE, având capital de stat sau mixt, proprietarii/ operatorii/ 
administratorii respectivi au obligaţia să solicite, cu 60 de zile înainte, prin intermediul 
autorităţii publice responsabile avizul de conformitate al CSAT, cu excepţia, 
subsectoarelor „bănci” şi „trezorerie şi sisteme de plăţi” din cadrul sectorului „financiar 
- bancar”, a căror activitate este reglementată prin legi speciale.” 

îndreptăţiţi contravaloarea 
expertizelor, precum şi 
cuantumul despăgubirilor 
stabilite de către evaluatori 
autorizaţi, în termen de 30 de 
zile de Ia data definitivării 
expertizei. 
 
Autor: Comisia pentru 
industrii și servicii 
 
(3) Nemodificat 
 
(4) Nemodificat 
 
 
Art.112 Nemodificat 

5.  Art.II.- Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 

 Nemodificat  

6.  Art.IIL- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, 
desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2010, aprobată cu modificări prin Legea 
nr. 18/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin 
prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se 
textelor o nouă numerotare. 

 Nemodificat  

 


