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SINTEZA 
activităţii Comisiei din 1-4 iulie 2014 

 
           La lucrările şedinţei Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 
Camera Deputaţilor din 1, 2, 3 şi 4 iulie 2014 au fost prezenţi: Daniel Vasile Oajdea, 
Vasile Ghiorghe Gliga, Sorin Avram Iacoban, Răzvan Ionuţ Tănase, Diniţă Ion, Daniel 
Iane, Josif Moldovan, Ionuţ Cristian Săvoiu, Valerian Vreme, Ciolacu  Ion-Marcel. Au 
fost absenţi: Ciurariu Florin, Mircea Cazan, Iusein Ibram, Murgu Neagu, Varujan 
Pambuccian, Cornel Mircea Sămărtinean, Titi Holban, Ion Şcheau.  
 

Pe ordinea de zi s-au aflat: 
 

1. Plx.346/2014 - 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 (TI) din cadrul Asociaţiei Transeuropene a 
Reţelelor din Domeniul Cercetării şi al Educaţiei (Transeuropean 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 neguvernamentale. 

2. Plx.263/2014 - Proiect de Lege privind securitatea cibernetică a Românie 
 
Lucrările au fost conduse de domnul deputat Daniel Vasile Oajdea, preşedintele  

Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.  
 
1.Plx.346/2014 - 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 (TI) din cadrul Asociaţiei Transeuropene a Reţelelor din Domeniul 
Cercetării şi al Educaţiei (Transeuropean Research and Education Network Association -
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TERENA) în scopul menţinerii participării Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de 
Securitate Cibernetică, CERT-RO la aceste două organisme neguvernamentale. 

 
În prezent funcţionează CERT-RO ca structură aflată în coordonarea MSI, cu 

expertiză în domeniul protecţiei infrastructurilor cibernetice. 
FIRST este forumul mondial dedicat echipelor de răspuns la incidente de 

securitate cibernetică şi în special organizaţiilor de tip CERT, acesta numărând în prezent 
peste 250 de membri din toată lumea, printre care numeroase centre de tip CERT 
naţionale din EUROPA, AMERICA şi ASIA.  CERT-RO a devenit membru cu drepturi 
depline al FIRST, în data de 10 octombrie 2012, în urma unui proces de evaluare ce a 
durat aproximativ 6 luni. În urma  admiterii CERT-RO ca membru FIRST, este necesară 
plata unei taxe anuale de 2000 de dolari precum şi o taxă de admitere de 800 de 
dolari (plătibilă o singură dată). 

TERENA reprezintă asociaţia europeană a organizaţiilor ce au ca obiectiv 
cercetare şi dezvoltare în domeniul tehnologiilor specifice Internetului. În cadrul 
TERENA funcţionează forumul Trusted Introducer (TI) componentă dedicată activităţilor 
ce au legătură cu incidentele de securitate cibernetică. TI se reuneşte de 3 ori pe an fiind 
discutate aspecte referitoare la probleme întâlnite în activitatea structurilor de tip CERT 
din EUROPA. TI ţine un inventar al structurilor de tip CERT din Europa facilitând astfel 
schimbul de informaţii securizat, cu parteneri de încredere, referitor la incidente de 
securitate cibernetică ce afectează aria de responsabilitate a acestora. Aceasta reprezintă 
singura comunitate a structurilor de tip CERT din UE şi în prezent numără 156 de 
membri. Prin programul suport acordat centrelor de tip CERT din Europa , TI a fost 
cooptat ca partener de ENISA (Agenţia Europeană pentru Securitatea Reţelelor şi a 
Informaţiei). În cursul anului 2011 CERT-RO a fost acreditat ca membru cu drepturi 
depline al TI, iar cotizaţia de participare cu drepturi depline la acest forum este de 
1056 EURO anual. 
 Iniţierea acestui act normativ se justifică prin faptul că FIRST a emis atât factura 
pentru plata cotizaţiei aferentă lunilor octombrie, noiembrie şi decembrie 2012, cât şi 
factura pentru anul 2013. Termenul de plată a facturii pe lunile octombrie, noiembrie şi 
decembrie 2012 a fost emisă în 18 noiembrie 2012, iar începând cu data de 28 august 
2013 FIRST a declanşat procedura de suspendare pentru CERT-RO până la plata 
cotizaţiei. În caz de niplată a cotizaţiei există riscul de excludere din cadrul acestor 
organizaţii, reluarea întregului proces de acreditare va implica noi costuri, iar imaginea 
României în cadrul organizaţiilor şi organismelor din domeniu va fi grav afectată. 

Având în vedere faptul că OG nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 
organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, nu 
reglementează şi organismele nonguvernamentale, ci doar organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale, nu a fost promovată aprobarea acestor cotizaţii prin OG nr.41/1994. 



În urma dezbaterilor membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor au hotărât, cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi, avizarea 
favorabilă a proiectul de lege.  

 
 

2.Plx.263/2014 - Proiect de Lege privind securitatea cibernetică a Românie 
  
 Au fost dezbătute amendamentele depuse la acest proiect de lege. În urma 
dezbaterilor s-a hotărât cu majoritate de voturi a membrilor prezenţi trimiterea unui raport 
preliminar către Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 
 
 
 

            PREŞEDINTE, 
                                            Daniel Vasile Oajdea 
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