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RAPORT COMUN SUPLIMENTAR
asupra Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.104/2021 privind înfiinţarea Directoratului Naţional de
Securitate Cibernetică 

(L 471/2021)

In conformitate cu prevederile art. 109 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificările ulterioare. Plenul Senatului a hotărât, în şedinţa din 

data de 17 noiembrie 2021, trimiterea spre reexaminare^ la Comisia pentru 

comunicaţii şi tehnologia informaţiei şi Comisia pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională, a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.104/2021 privind înfiinţarea Directoratului Naţional de Securitate 

Cibernetică, (L471/2021 - procedură de urgenţă).
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea unei instituţii 

de excelenţă noi, respectiv a Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică, 
ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate 

juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea Prim-ministrului, finanţat 
integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatul General al Guvernului. 
Totodată, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se 

desfiinţează Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică 

- CERT-RO.



Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică va avea în vedere 

obiective majore, cum sunt:
- asigurarea cadrului de strategii, politici şi reglementări în domeniul securităţii 
cibernetice;
- crearea unui hub de cooperare ia nivel naţional şi internaţional între instituţii 
din domeniul public, privat, de“^ucaţie şi cercetare, pentru asigurarea unei 
viziuni realiste, comune şi coerente privitor la securitatea cibernetică a 

României;
- alinierea cu celelalte state membre a! Uniunii Europene în ceea ce priveşte 

certificarea şi standardizarea în domeniul securităţii cibernetice;
- alinierea României la procesele de implementare a noilor tehnologii în 

domeniul securităţii cibernetice, gestionarea crizelor de securitate cibernetică 

la nivel naţional, în cooperare cu instituţii care au competenţe şi atribuţii în 

domeniul managementului crizelor şi sub autoritatea Consiliului Operativ de 

Securitate Cibernetică (COSC) care trebuie consolidată.
Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanţă de

urgenţă.
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării a avizat proiectul de ordonanţă

de urgenţă.
în conformitate cu prevederile art. 63 din Regulamentul Senatului, 

republicat, cu modificările ulterioare, la dezbaterea proiectului de lege au 

participat reprezentanţi ai Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică 

(DNSC), domnul Dan Cîmpean, director interimar, şi domnul Iulian Alecu, 
adjunct al directorului interimar - Direcţia reglementare, evaluare, autorizare
şi monitorizare.

Membrii Comisiei pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei şi cei ai 
Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au reexaminat 

proiectul de lege şi au hotărât, cu unanimitate de voturi, să adopte un
raport comun de admitere, cu amendamentele admise cuprinse în 

anexă.
Comisia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei şi Comisia pentru 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, supun spre dezbatere şi 
adoptare. Plenului Senatului, raportul comun suplimentar de admitere, cu 

amendamente admise, precum şi proiectul de lege.



în raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor organice şi urmează a fi adoptat în conformitate cu 

prevederile art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată 

şi ale art. 92, alin. (8), pct. 2 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 

modificările ulterioare, Senatul este Cameră decizionali.

PREŞEDINTE,
Senator

Marius HUMELNICU

^REŞ^INTE, 

’̂ s^’^Sen^or 

f^^ta PAULIUC

SECRETAR,
Senator

Vasilică POTECĂ

SECRETAR, 
Senator 

Gheorghiţă MÎNDRUŢĂ



ANEXĂ la Raportul comun Nr. LXIX I2S7I202X

Nr. XXV/657/2021

AMENDAMENTE ADMISE
la

Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr.104/2021 privind înfiinţarea
Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică

(L 471/2021)

Nr. ObservaţiiAmendamente admiseText proiect de legecrt.

A se vedea decizia CCR - DECIZIA 
Nr.455 din 4 iulie 2018 referitoare la 
obiecţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor Legii 362/2018 privind 
asigurarea unui nivel comun ridicat de 
securitate a reţelelor şi sistemelor 
informatice; DECIZIE nr. 17 din 21 
ianuarie 2015 asupra obiecţiei de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor 
Legii privind securitatea cibernetică a 
României.

La articolul 1, alineatul (6) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins:

Articolul 1, alin. (6)1.

(6) DNSC are responsabilităţi privind 
securitatea cibernetică a spaţiului 
cibernetic naţional civil, componentă a 
securităţii naţionale.

(6) DNSC are responsabilităţi privind 
securitatea cibernetică a spaţiului 
cibernetic naţional civil.

Iniţiatori: senatori Nicoleta Pauliuc şi 
Alina Ştefania Gorghiu



Eliminarea din text a prevederii 
referitoare la serviciile de identificare 
electronică şi la serviciile de 
încredere

La articolul 5, litera b), punctul 5. se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins:

Articolul 5, lit. b), pct. 5.2.

tranzacţiilepentru
electronice este necesară pentru a 
evita o eventuală suprapunere de 
competenţe cu ADR, conform Legii 
24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea unor 
acte normative.

5. îndeplineşte atribuţiile de autoritate 
competentă de securitate cibernetică Ia 
nivel naţional naţională pentru furnizorii 
de servicii de găzduire/hosting, de 
servicii tip cloud, de servicii de 
identificare electronică, de serviciile de 
încredere pentru tranzacţiile electronice 
şi furnizorii de reţele de distribuţie de 
conţinut.

5. îndeplineşte atribuţiile de autoritate 
competentă de securitate cibernetică 
la nivel naţional pentru furnizorii de 
servicii de găzduire/hosting, de 
servicii tip cloud şi furnizorii de reţele 
de distribuţie de conţinut.

Eventuala suprapunere se referă la 
atribuţiile ADR legate de serviciile de 
încredere - pentru care ADR este 
organism de supraveghere competent 
conform Regulamentul (UE) nr. 
910/2014
electronică şi serviciile de încredere 
pentru tranzacţiile electronice pe piaţa 
internă.

Iniţiatori: senatori Nicoleta Pauliuc şi 
Alina Ştefania Gorghiu

identificareaprivind

De precizat că Art. 5 lit. b) 
menţionează în mod explicit funcţia 
de autoritate competentă de 
securitate cibernetică la nivel 
naţional, de reglementare, 
supraveghere şi control - strict pentru 
aspectele securităţii cibernetice.



La articolul 20, după alineatul (8) se 
introduce un nou alineat, alineatul 
(8^), cu următorul cuprins:Articolul 20

(1) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu se 
aplică domeniilor de activitate din 
responsabilitatea instituţiilor de apărare, 
ordine publică şi securitate naţională, 
infrastructurilor critice naţionale şi 
infrastructurilor ce vehiculează informaţii 
clasificate.

3.

nemodificat

(2) Lista bunurilor proprietate publică a 
statului, precum şi lista bunurilor imobile 
proprietate privată a statului, preluate în 
administrare de către DNSC, se vor 
aproba prin hotărâre a Guvernului, în 
termen de 30 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă.

(3) Reîncadrarea personalului preluat 
potrivit art. 1 alin. (3) în structura 
organizatorică a DNSC se realizează în 
termenele şi cu procedura prevăzute de 
lege.

(4) De la data aprobării de către CSAT a 
statului de funcţii, organigramei şi 
regulamentului de organizare şi 
funcţionare a DNSC se va demara



procedura de ocupare a posturilor 
vacante în noua structură organizatorică, 
cu încadrare în prevederile bugetare 
anuale aprobate.

(5) în termen de 180 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe 
de urgenţă se va aproba, prin hotărâre a 
Guvernului, regulamentul de autorizare şi 
verificare a laboratoarelor civile de 
testare, evaluare şi certificare a 
securităţii cibernetice a produselor şi 
serviciilor care sunt utilizate în cadrul 
reţelelor şi sistemelor informatice.

(6) Normele metodologice de organizare 
şi funcţionare a registrului prevăzut la art. 
5 lit. i) pct. 3 se aprobă în termen de 120 
de zile de Ia data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă, prin 
ordin al directorului DNSC care se 
publică în Monitorul Oficial ai României, 
Partea I.

(7) Normele privind modalităţile de 
avizare, verificare şi validare din punctul 
de vedere al securităţii cibernetice 
prevăzute la art. 5 lit. j) pct. 1 şi 2 se 
aprobă în termen de 180 de zile de la 
intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe 
de urgenţă, la propunerea directorului



DNSC, prin ordin al secretarului general 
al Guvernului, care se publică în 
Monitorul Oficial al României, Partea I.

(8) Prin derogare de la dispoziţiile art. 27 
alin.(3) din Legea nr. 55/2020 privind 
unele măsuri pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19. cu modificările şi completările 
ulterioare, pe durata stării de alertă se 
pot desfăşura şi concursuri sau examene 
pentru ocuparea posturilor vacante sau 
temporar vacante din structura 
organizatorică a DNSC.

Proiectele finanţate din fonduri 
europene prevăd costuri de personal 
bugetate, ce sunt acoperite integral sau 
parţial de UE. Plata personalul 
nominalizat în echipele de implementare 
la nivelul tarifului orar/zilnic/lunar 
specificat prin contractul de finanţare va 
contribui la:

(8^) Prin derogare de la art. 16 alin. (1) 
din Legea-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, personalul 
nominalizat în echipele proiectelor 
finanţate prin programe, instrumente, 
mecanisme, fonduri europene sau 
internaţionale în care DNSC participă, 
este plătit la tariful orar/zilnic/lunar 
specificat 
finanţare. în cazul în care contractul 
de finanţare nu specifică tariful 
orar/zilnic/lunar, 
plafoanele stabilite în Planul Naţional 
de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare 
aflat în vigoare.

Iniţiatori: senatori Nicoleta Pauliuc şi 
Alina Ştefania Gorghiu

• Absorbţia crescută de fonduri 
europene prin proiecte din domeniul 
securităţii cibernetice;contractul deprin

I
• O mai bună motivare şi un nivel 
crescut de implicare a experţilor 
români în proiecte dp interes naţional, 
finanţate din fonduri europene;

utilizeazăse

• Monetizarea expertizei româneşti 
din domeniu, în cadrul proiectelor 
finanţate din fonduri europene;



(9) în tot cuprinsul Legii nr. 362/2018 
privind asigurarea unui nivel comun 
ridicat de securitate a reţelelor şi 
sistemelor informatice, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 21 din 9 ianuarie 2019, cu modificările 
şi completările ulterioare, sintagmele 
"Centrul Naţional de Răspuns la 
Incidente de Securitate Cibernetică - 
CERT-RO" şi "Secretariatul General al 
Guvernului" se înlocuiesc cu sintagma 
"Directoratul Naţional de Securitate 
Cibernetică", 
sintagma
"secretarul general al Guvernului" cu 
sintagma "directorul DNSC".

(10) La data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă se abrogă 
Hotărârea Guvernului nr. 494/2011 
privind înfiinţarea Centrului Naţional de 
Răspuns la Incidente de Securitate 
Cibernetică - CERT-RO, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 388 din 2 iunie 2011, cu modificările 
şi completările ulterioare.

sintagma "CERT-RO" cu 
"DNSC", sintagmaiar

{


