
\

A >

L....f7:f?.2...
W^a^94<im0nttd Wiomăniei

(ă^eaux^

Comisia pentru Comunicaţii Comisia pentru Muncă, FamilieComisia pentru Administraţie Publică

şi Tehnologia Informaţiei şi Protecţie Socială

Nr.XXVlI/148/2022Nr. XXX/207/2022 Nr.LXIX/306/2022

RAPORT COMUN

asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.104/2021 privind înfiinţarea 

Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică aprobată prin Legea 

nr.11/2022 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.25 din 7
ianuarie 2022

(L422/2022)

în conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificările ulterioare. Comisia pentru administraţie publică, Comisia pentru 
comunicaţii şi tehnologia informaţiei şi Comisia pentru muncă, familie şi protecţie 
socială prin adresa nr. L422/2022 din data de 27,06.2022, au fost sesizate de către 
Biroul permanent al Senatului în vederea dezbaterii şi elaborării raportului comun 
asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
Urgenţa a Guvernului nr.104/2021 privind înfiinţarea Directoratului Naţional de 
Securitate Cibernetică aprobată prin Legea nr.11/2022 publicată in Monitorul Oficial 
al României, Partea / nr.25 din 7 ianuarie 2022, iniţiată de: Alexe Florin-Alexandru - deputat 
PNL; Balan loan - deputat PNL; Burduja Sebastian-Toan - deputat PNL; Calista Mara-Daniela - deputat PNL; 
Cozma Adrian-Felician - deputat PNL; Cristescu Radu-Mihai - deputat PSD; Crîstici Ognean - deputat USR 
(minorităţi); Csep Eva-Andrea - deputat UDMR; Făgărăşian Valentin-Ilie - deputat PNL; Fechet Mircea - 
deputat PNL; Feodor Silviu - deputat CRLR (minorităţi); Fifor Mihai-Viorel - deputat PSD; Firczak lulius 
Marian - deputat UCRR (minorităţi); Ghera Giureci-Slobodan - deputat UCR (minorităţi); Grosaru Andi- 
Gabriel - deputat RO.AS.IT (minorităţi); Gudu Michael - deputat PNL; Huţucă Bogdan-Iulian - deputat PNL; 
Leoreanu Laurenţiu-Dan - deputat PNL; Longher Ghervazen - deputat UPR (minorităţi); Mang loan - deputat 
PSD; Mărgărit Mitică-Marius - deputat PSD; Moisin Radu-Marin - deputat PNL; Moldovan. Sorin-Dan -



deputat PNL; Morar Olivia-Diana - deputat PNL; Nacov Gheorghe - deputat UBBR (minorităţi); Pecingină 
Gheorghe - deputat PNL; Petreţchi Nicolae-Miroslav - deputat UUR (minorităţi); Pirtea Marilen-Gabriel - 
deputat PNL; Polak Tudor - deputat PNL; Popescu Pavel - deputat PNL; Roşea Mircea - deputat PNL; Rujan 
Dumitru - deputat PNL; Salan Viorel - deputat PSD; Sighiartău Robert-Ionatan - deputat PNL; Simonis 
Alfred-Robert - deputat PSD; Stancu Ionel - deputat AMR (minorităţi); Stoica Bogdan-Alin - deputat ALAR 
(minorităţi); Stroe lonuţ-Marian - deputat PNL; Szabd Odon - deputat UDMR; Tuţă George-Cristian - deputat 
PNL; Weber Mihai - deputat PSD; Zisopol Dragoş-Gabriel - deputat UER (minorităţi)

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/2021 privind înfiinţarea Directoratului 
Naţional de Securitate Cibernetică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr.11/2022.

Consiliul Legislativ a analizat propunerea legislativă şi a transmis un aviz 
favorabil cu observaţii şi propuneri.

Consiliului Economic şi Social a analizat propunerea legislativă şi a transmis un 
aviz favorabil.

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a analizat 
propunerea legislativă şi a transmis un aviz negativ.

Comisia pentru ştiinţă, inovare şi tehnologie a analizat propunerea legislativă 
şi a transmis un aviz favorabil.

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a analizat 
propunerea legislativă şi a transmis un aviz favorabil.

Prin Punctul de vedere transmis, Guvernul nu susţine adoptarea propunerii
legislative.

în conformitate cu prevederile art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, la dezbaterea propunerii legislative a participat 
din partea Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică, domnul Dan Cîmpean, 
director al DNSC.

Pe parcursul mai multor şedinţe, desfăşurate Online şi Ia sediul Senatului, membrii 
Comisiei pentru administraţie publică, Comisiei pentru comunicaţii şi tehnologia 
informaţiei şi ai Comisiei pentru muncă, familie şi protecţie socială au analizat şi au 
dezbătut propunerea legislstivă şi au hotărât, cu unanimitatea voturilor membrilor 
prezenţi, să adopte un raport comun de admitere cu amendamente admise cuprinse în 

Anexa la prezentul raport.

în consecinţă. Comisia pentru administraţie publică. Comisia pentru comunicaţii şi 
tehnologia informaţiei şi Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială supun spre 
dezbatere şi adoptare. Plenului Senatului, raportul comun de admitere cu amendamente 
admise şi propunerea legislativă.



în raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare şi urmează a fi adoptată în conformitate cu prevederile art.76 

alin.(2} din Constituţia României, republicată.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(l) din Constituţia României, republicată şi ale 
art.92 alin.(7] pct.l din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. Senatul este prima Cameră sesizată.
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ANEXA

la Raport comun nr. XXX/207/2022

LXIX/306/2022

XXVII/148/2022

AMENDAMENTE ADMISE
LA

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.104/2021 privind înfiinţarea 
Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică aprobată prin Legea nr.11/2022 publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea 1 nr.25 din 7 ianuarie 2022 
L422/2022

Nr Propunere legislativa L422/2022 ObservaţiAmendamente admise
crt

Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 104/2021 privind înfiinţarea 
Directoratului Naţional de Securitate 
Cibernetică, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea 1, nr.918 din 24 septembrie 
2021, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr.l 1/2022, se modifică şi se 
completează după cum urmează:

Tehnică legislativă„Art.l.

1

Art 1 Articolul 14 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 104/2021 privind înfiinţarea 
Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică 
aprobată prin Legea nr. 11/2022 se modifică şi se 
completează după cum urmează:

1 Articolul 14 din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 104/2021 privind înfiinţarea 
Directoratului Naţional de Securitate 
Cibernetică aprobată prin Legea nr. 11/2022 se 
modifică şi se completează după cum urmează:



(1] Titlul articolului 14 al OUG 104/2021 se 
modifică, se completează şi va avea următorul 
cuprins:

[1) Titlul articolului 14 al OUG 104/2021 se 
modifică, se completează şi va avea 
următorul 
cuprins:

"Art. 14 încadrarea, promovarea şi salarizarea 
personalului"

"Art. 14 încadrarea, promovarea şi salarizarea 
personalului"

(2] Articolul 14 al OUG 104/2021 se modifică, se 
completează şi va avea următorul cuprins: 
"Personalul DNSC este angajat pe bază de 
concurs sau examen organizat în condiţiile legii, 
în conformitate cu structura organizatorică, iar 
salarizarea funcţiilor specifice de conducere şi 
de execuţie din cadrul DNSC se stabileşte 
potrivit Anexe; nn 1. "

[2] Articolul 14 al OUG 104/2021 se modifică, se 
completează şi va avea următorul cuprins:
"Personalul DNSC este angajat pe bază de 
concurs sau examen organizat în condiţiile 
legii, în conformitate cu structura 
organizatorică, iar salarizarea funcţiilor 
specifice de conducere şi de execuţie din 
cadrul DNSC se stabileşte potrivit Anexei"

Art 2 La finalul OUG 104/2021, după Art. 20 se 
introduce "Anexa nr. 1 - Salarizarea funcţiilor 
specifice de conducere şi de execuţie din cadrul 
Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică" 
care va avea următorul cuprins:
"Anexa nr. 1 - Salarizarea funcţiilor funcţiilor 
specifice de conducere şi de execuţie din cadrul 
Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică 
1. Funcţii specifice în domeniul securitate 
cibernetică:
a) Funcţii de conducere

2 După Art. 20 se introduce "Anexa - Salarizarea 
funcţiilor specifice de conducere şi de execuţie 
din cadrul Directoratului Naţional de Securitate 
Cibernetică" avand conţinutul anexei la 
prezenta lege:
"Anexa
specifice de conducere şi de execuţie din cadrul 
Directoratului Naţional de Securitate 
Cibernetică
1. Funcţii specifice în domeniul securitate 
cibernetică:

Salarizarea funcţiilor funcţiilor

Art 11 începând cu data intrării în 
vigoare a prezentei legi, salariile 
personalului care ocupă funcţii specifice de 
conducere şi de execuţie în cadrul

Tehnică legislativă2



Directoratului Naţional de Securitate 
Cibernetică sunt cele stabilite în anexa la 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.104/2021, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.11/2022

3
Art. 2. La finalul OUG104/2021 ... Se adaugă la finalul art. 2 următorul 

paragraf:
Amendamentul se referă la 
premiile de excelenţă deja 
prevăzute de Legea-cadru 
153/2017, premii care se 
vor acorda personalului 
DNSC în baza unor criterii 
măsurabile şi măsurate 
obiectiv, având în vedere 
natura tehnică, specializată 
a acestora.

Salariile de bază prevăzute la Ut. b) sunt pentru 
gradaţia 0. salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 
se determină prin majorarea salariilor de bază 
pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 10 
din Legea-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice.

(...) nemodificat

Premiile de excelenţă prevăzute de art. 26 
din Legea-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice se vor acorda strict pe baza unor 
criterii măsurabile si măsurate obiectiv, 
cunoscute de fiecare angajat cu cel puţin 6 
luni înaintea acordării acestora şi pe baza 
rapoartelor individuale de evaluare a 
activităţii profesionale.

Amendamentul vizează, 
aşadar, implementarea în 
cadrul DNSC a principiului 
performanţei 
cuantificabile a 
personalului care 
deserveşte această 
instituţie.

Amendamente admise cu 
unanimitatea membrilor 
celor trei comisii.


