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SINTEZA 
activităţii Comisiei din 8  mai  2018 

 
La lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor au 

fost prezenți 9 deputați: Drulă Cătălin, Popescu Mariana-Venera, Popescu Pavel, Apjok 
Norbert, Calotă Florică-Ică, Pop Andrei, Zamfira Constantin-Cătălin. Au fost absenţi: 
Cîtea Vasile, Dobrică Ionela Viorela, Anton Anton, Pambuccian Varujan,  Pop Rareș-
Tudor, Sămărtinean Cornel-Mircea, Simonis Alfred-Robert, Socotar  Gheorghe-Dinu, 
Varga Glad-Aurel. 

Domnul deputat Cîtea Vasile a fost înlocuit de către dl. deputat Macovei Silviu 
Nicu, iar domnul deputat Pop Rareș-Tudor a fost înlocuit de către dl.deputat Sidler 
Cristian. 
 

Pe ordinea de zi a ședinței din data de 8 mai s-au aflat: 
 

1. PLx nr.280/2018 – proiect de Lege privind asigurarea unui nivel comun 
ridicat de securitate a rețelelor  și sistemelor informatice; 

2. PLx.232/2018 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.8/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul 
sănătăţii. 

 
            La lucrările ședinței au participat, în calitate de invitați, din partea Ministerului 
Comunicațiilor și Societății Informaționale doamna Carmen Elian – subsecretar de stat, 
din partea Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică – CERT-
RO domnii Aramă Cătălin – director general, Ioniță Daniel – director al Direcției analize, 
politici și cooperare și Cristian Drigă – consilier în cadrul Direcției analize, politici și 
cooperare, iar din partea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii (ANCOM) domnul Eduard Lovin – vicepreședinte și domnul Săceanu 
Marius – director. 
           Lucrările ședinței au fost conduse de către domnul deputat Cătălin Drulă,  
președintele Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 



           Domnul președinte Cătălin Drulă a dat cuvântul reprezentantului Ministerului 
Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI) pentru a prezenta punctul de vedere 
cu privire la acest proiect de lege. 
 Reprezentatul MCSI a precizat că proiectul de lege transpune Directiva 
2016/1148/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2016 privind măsuri 
pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în 
Uniune. Această lege nu se va aplica instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice și 
securității naționale și Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat. În 
privința autorității competente la nivel național pentru securitatea rețelelor și a sistemelor 
informatice, a punctului unic de contact la nivel național și a Echipei de răspuns la 
incidente de securitate informatică la nivel național (CSIRT) acestea se vor dezvolta în 
cadrul aceleiași instituții, respectiv a Centrului Național de Răspuns la Incidente de 
Securitate - CERT-RO care îndeplinește în prezent rolul de CSIRT/CERT național, 
reprezintă România în grupul de cooperare și este punct unic de contact cu celelalte 
echipe CERT la nivel național și internațional. Sectoarele de activitate și tipurile de 
entități care intră sub incidența legii sunt prezentate în anexa la lege. 

 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că a formulat o serie de 
amendamente la acest proiect de lege. Primul amendament se referă la prevederile 
articolului 12, articol ce conține obligațiile furnizorilor de servicii digitale și care la 
alin.(1) lit.e) și f) prevede pentru IMM-uri obligațiile de a stabili mijloace permanente de 
contact, de a desemna responsabilii cu securitatea reţelelor şi sistemelor informatice 
însărcinaţi cu monitorizarea canalelor de contact şi de a comunica CERT-RO  în termen  
de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, lista acestora  precum  şi  orice 
modificări ulterioare de îndată ce au survenit precum și obligațiile de a se interconecta în 
termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii la serviciul de alertare şi 
cooperare al CERT-RO, de a asigura monitorizarea permanentă a alertelor şi solicitărilor 
primite prin acest serviciu ori prin celelalte modalităţi de contact şi de a lua în cel mai 
scurt timp măsurile adecvate de răspuns la nivelul reţelelor şi sistemelor informatice 
proprii. 
            Domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot amendamentul. Cu unanimitate de 
voturi acesta a fost adoptat. 
            La al doilea amendament, domnul președinte Cătălin Drulă a propus eliminarea 
din textul alineatului a sintagmei acte financiar-contabile şi comerciale deoarece 
ridicarea de copii de pe documentele financiar-contabile nu este un demers necesar pentru 
a stabili dacă operatorul își îndeplinește obligațiile potrivit prezentei legi, iar astfel de 
permisiuni ar putea duce la abuzuri.  
            În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot amendamentul. Cu 5 
voturi pentru și 4 abțineri amendamentul a fost adoptat.  
 Domnul deputat Cătălin Zamfira a propus înlocuirea sintagmei suspiciuni 
rezonabile cu sintagma indicii temeinice. Cu unanimitate de voturi propunerea domnul 
deputat Cătălin Zamfira a fost adoptată. 



             Domnul deputat Gheorghe Dinu Socotar a propus modificarea art.17 alin. (3), 
astfel: „(3) Entitățile prevăzute la art. 15 alin. (2) și art. 16 pot constitui echipe CSIRT 
pentru asigurarea securității rețelelor și sistemelor informatice conform domeniului de 
activitate și responsabilitate”, având în vedere că prevederile art. 6 alin.(6) care stabilesc 
că determinarea valorilor prag se face cu consultarea ANCOM, dar și a celor art.16 lit.b), 
pentru asigurarea unei comunicării eficiente între CERT-RO și ANCOM inclusiv din 
punct de vedere tehnic. 
           Domnul președinte Cătălin Drulă a propus ca: Entitățile prevăzute la art. 15 alin. 
(2) și art. 16 lit.b) pot constitui echipe CSIRT pentru asigurarea securității rețelelor și 
sistemelor informatice conform domeniului de activitate și responsabilitate.” Cu 
unanimitate de voturi amendamentul domnului președinte Cătălin Drulă a fost adoptat. 
 Domnul deputat Cristian Seidler a propus modificarea art.39 alin.(6) astfel că 
pentru entitățile nou înființate și care nu au înregistrat cifra de afaceri în anul anterior 
sancționării, amenda prevăzută la alin.(1) se stabilește în cuantum de minimum 1 și 
maximum 25 de salarii minime brute pe economie, în loc de minimum 10 și maximum 
50 de salarii minime brute pe economie cum prevede proiectul de lege. Cu unanimitate 
de voturi propunerea domnul deputat Cristian Seidler a fost adoptată. 
 În continuare domnul președinte Cătălin Drulă a constatat lipsa cvorumului și a 
dispus închiderea ședinței. 

 
 
 

       PREȘEDINTE, 
 
                              Cătălin Drulă 
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