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Parlamentul  României 
 
 
 
 
            

 
 
 

 
 
 
 

 
BIROULUI  PERMANENT 

AL 
CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind   
autorizarea plăţii cotizaţiilor la Forumul Internaţional al Echipelor de Răspuns 
la Incidente de Securitate Cibernetică (Forum of Incident Response and Security 
Teams - FIRST) şi la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (T1) din cadrul 
Asociaţiei Transeuropene a Reţelelor din domeniul Cercetării şi al Educaţiei 
(Trans-European Research and Education Network Association - TERENA) în 
scopul menţinerii participării Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de 
Securitate Cibernetică, CERT-RO la aceste două organisme non-
guvernamentale, trimis spre dezbatere în fond, cu adresa nr. PL-x 346/2014, 
înregistrat sub nr.4c-2/394/24.06.2014, Camera Deputaţilor fiind Cameră 
decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte 
din categoria legilor  ordinare. 

 

 

PREŞEDINTE 
 

Viorel ȘTEFAN 
 
 
 

 
Comisia pentru Buget, 

Finanţe şi Bănci 
Bucureşti, 17.09.2014  
PLx. 346 /2014 

luminita.ghiorghiu
Original
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Parlamentul  României 
 
 
 


Comisia pentru buget, 

finanțe și bănci 
 

 

                      Bucureşti, 17.09.2014 
                       PLx.346/2014 
                                                                                                

 
RAPORT  

 
asupra proiectului de Lege privind  autorizarea plăţii cotizaţiilor la Forumul 
Internaţional al Echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică 
 (Forum of Incident Response and Security Teams - FIRST) şi la Forumul 
TF/CSIRT Trusted Introducer (T1) din cadrul Asociaţiei Transeuropene a 

Reţelelor din domeniul Cercetării şi al Educaţiei (Trans-European Research and 
Education Network Association - TERENA) în scopul menţinerii participării 

Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică,  
CERT-RO  la aceste două organisme non-guvernamentale 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 
pentru buget finanțe și bănci a fost sesizată spre dezbatere în fond, cu proiectul 
de Lege privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la Forumul Internaţional al 
Echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (Forum of Incident 
Response and Security Teams - FIRST) şi la Forumul TF/CSIRT Trusted 
Introducer (T1) din cadrul Asociaţiei Transeuropene a Reţelelor din domeniul 
Cercetării şi al Educaţiei (Trans-European Research and Education Network 
Association - TERENA) în scopul menţinerii participării Centrului Naţional de 
Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică, CERT-RO  la aceste două 
organisme non-guvernamentale, trimis cu adresa nr. PLx. 346/2014, înregistrat 
sub nr. 4c-2/394 din 24.06.2014. 

Conform prevederilor articolului 75 alin. (1) și (3) din Constituţia 
României, republicată, şi ale articolului  92 alin.(9) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 

Consiliul Legislativ, a avizat favorabil  proiectul de Lege, cu 
observații și propuneri. 
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Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor a 
avizat favorabil proiectul de Lege. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte 
din categoria legilor ordinare. 

 
Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare 

autorizarea plăţii cotizaţiilor la Forumul Internaţional al Echipelor de Răspuns 
la Incidente de Securitate Cibernetică (Forum of Incident Response and Security 
Teams - FIRST) şi la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (T1) din cadrul 
Asociaţiei Transeuropene a Reţelelor din domeniul Cercetării şi al Educaţiei 
(Trans-European Research and Education Network Association - TERENA) în 
scopul menţinerii participării Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de 
Securitate Cibernetică, CERT-RO la aceste două organisme non-
guvernamentale. 

 
În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat,  membrii Comisiei au examinat proiectul de Lege 
menţionat mai sus, în şedinţa din 17 septembrie 2014. 

Din totalul de 35 de membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi 
bănci au fost prezenţi la dezbateri  31  deputaţi. 

La dezbaterea acestui proiect de Lege, conform articolelor 54 și 55 
din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, a fost prezent, în calitate de 
invitat, domnul Gyorgy Attila – secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice. 

 
În urma examinării proiectului de Lege și a opiniilor exprimate, 

membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului 
Camerei Deputaţilor spre dezbatere și adoptare,  proiectul de Lege privind  
autorizarea plăţii cotizaţiilor la Forumul Internaţional al Echipelor de Răspuns 
la Incidente de Securitate Cibernetică  (Forum of Incident Response and 
Security Teams - FIRST) şi la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (T1) din 
cadrul Asociaţiei Transeuropene a Reţelelor din domeniul Cercetării şi al 
Educaţiei (Trans-European Research and Education Network Association - 
TERENA) în scopul menţinerii participării Centrului Naţional de Răspuns la 
Incidente de Securitate Cibernetică, CERT-RO la aceste două organisme non-
guvernamentale, în forma adoptată de Senat.                                              
                                                                                                              
                       PREŞEDINTE                                          SECRETAR                      
                 
                      Viorel ȘTEFAN                                 Mihai-Aurel  DONŢU 
 
 
Șef serviciu, Giorgiana Ene 
Consilier parlamentar, Luminița Ana Ghiorghiu 


