
 

Minuta dezbaterii publice din data de 19 februarie 2016 

 

Cea de-a doua dezbatere publică organizată în data de 19 februarie 2016, de către MCSI, în sediul din 

Bdul Libertății nr.14, a fost prezidată de domnul ministru Marius Bostan și a durat patru ore. La 

discuții au mai participat din partea MCSI subsecretarul de stat Carmen Elian, alături de Augustin 

Jianu -director CERT-RO, Florin Cosmoiu -director al CyberInt, Marius Săceanu -director Direcția 

juridică ANCOM și generalul Marcel Opriș, director STS, alături de peste 30 de reprezentanți si 

societății civile și asociații din domeniul ITC, dar și jurnaliști. Prezentăm în continuare minuta 

detaliată a discuțiilor. 

 

Marius Bostan: 

Deschide dezbaterea, propune cadrul formal de colaborare pe perioada de desfășurare a acesteia. 

 

Participant APADOR-CH: 

Nu are contribuții noi, așteaptă forma modificată a proiectului de lege. 

 

Marius Bostan: 

Exprima necesitatea continuării dezbaterii publice pentru primirea a cât mai multe puncte de vedere, 

nu doar a celor deja exprimate. 

Dezbaterea curentă a fost realizată în urma solicitărilor repetate ale reprezentanților societății civile. 

 

Participant ApTI: 

Solicită în continuare tratarea observațiilor deja transmise, înainte de primirea altora în procesul de 

consultare publică. 

Exprimă opinia ApTI privind neconstituționalitatea legii, lipsa de sincronizare cu directiva NIS și cu 

alte legi naționale, fără a le nominaliza, precum și voința reprezentanților ApTI de a părăsi dezbaterea 

publică. Aceștia au părăsit sala, chiar la începutul dezbaterilor. 

 

Marius Bostan: 

Continuă dezbaterile cu reprezentanți din sală, privind oportunitatea tratării observațiilor deja primite 

anterior primirii altora, din partea altor persoane sau asociații. 

 

Augustin Jianu: 

Prezintă, succint, principiile și alte elemente importante din propunerea de lege și face o prezentare pe 

un demo de atac cibernetic cu vector de spear-phishing. 

Face precizări privind nivelul de adresabilitate al propunerii de lege: persoane juridice care dețin 

infrastructuri cibernetice de interes național sau care dețin infrastructuri cibernetice care prelucrează 

date cu caracter personal, furnizorilor de rețele de comunicații electronice, furnizorilor de servicii de 

securitate cibernetică, precum și faptul că nu se aplică cetățenilor. Prezintă cele 3 autorități competente 

și rolul acestora. Prezintă câteva informații privind atacuri cibernetice derulate în vecinătatea 

României și unele statistici privind domeniul specific. Prezentarea d-lui. Jianu va fi publică, pe site-ul 

CERT-RO și al MCSI. 

 

Marius Bostan: 

Accentuează necesitatea elaborării cadrului legislativ pentru soluționarea aspectelor de securitate 

cibernetică, ținând cont de structura actuală a Internetului, precizând că orice reglementare, trebuie să 

reglementeze Internetul cum este el astăzi. 

Consideră parteneriatul cu companiile private care dețin capabilități și cu instituțiile de stat ca fiind 

neapărat necesar. 

Specifică necesitatea unor asigurări, pentru investitorii privați, că Internetul în România este un mediu 
relativ sigur nefiind un mediu în care propagarea atacurilor se face  in mod nestingherit. 

Evidențiază importanța care trebuie sa fie acordată atacurilor cibernetice în lumea actuală, din ce în ce 



mai automatizată, având ca exemple dronele, mașinile inteligente, trenurile comandate automat, 

metrourile, precum și faptul că un atac cibernetic prin Internet se desfășoară în timp real, fără 

întârzieri. 

Precizează faptul că o parte din traficul de date al instituțiilor publice circulă prin furnizorii privați de 

servicii de comunicații electronice. 

 

Adrian Sturdza: 

Apreciază importanța securității cibernetice, dă exemplu o situație din perioada 2010-2012 când o 

treime din traficul total de Internet de pe glob a fost rerutat prin China. 

Solicită informații cu privire la modul în care va fi tratată situația firmelor Huawei și ZTE, excluse de 

la achiziții publice in Statele Unite și alte state suverane. Solicită informații privind diferențierea de 

tratament, în contextul propunerii de lege, între persoane juridice ce dețin ICIN-uri și companii mici. 

Solicită informații cu privire la rolul SRI, în contextul implicării sub coordonarea CSAT, eventuala 

implicare a celui dintâi la nivelul companiilor mici și evidențiază riscuri ce pot fi aduse la nivelul 

personalului uman, administrator al infrastructurilor cibernetice, asupra cerințelor minime de 

securitate prevăzute de propunerea de lege. 

 

Marius Bostan: 

Solicită exprimarea punctelor de vedere și din partea experților MCSI prezenți în sală, pentru a da 

posibilitatea realizării unui dialog cu reprezentanții societății civile de față. 

 

Mircea Radea: 

Propune ca ICIN-urile să fie legate indirect la Internet. 

Propune ca structura cibernetică de interes național să fie separată, administrată și protejată de 

instituțiile statului. 

Solicită a se face o diferențiere de tratament între deținătorii de ICIN-uri și companiile mici. 

Solicită un echilibru de tratament între protejarea de atacuri cibernetice și supravegherea totală a 

cetățeanului. 

 

Adrian Vasilache: 

Solicită informații privind rolul SRI, ANCOM și CERT-RO, utilizând ca și exemplu de caz o agenție 

de știri. Solicită informații privind modul de acțiune în cazul unui incident cibernetic ce implică o 

agenție de știri. 

 

 

Marcel Opriș: 

Evidențiază rolul MCSI în exemplul dat, precizează posibilitatea, pentru agenție, de a solicita asistență 

de specialitate autorității competente pentru astfel de cazuri (CERT-RO), precum și dreptul de a apela 

la orice furnizor de servicii de securitate cibernetică, agenția fiind cea care decide în ceea ce privește 

modalitatea, conform articolului 19, alineatului e), de elaborarea politicilor proprii de securitate şi 

implementarea măsurilor necesare în vederea respectării unor cerinţe minime de securitate. 

Accentuează rolul STS în asigurarea securității cibernetice pentru propriile infrastructuri informatice 

și de comunicații sau cele pentru care și-a asumat această responsabilitate (toate infrastructurile de 

comunicații ale statului, așa cum sunt definite ele în lege, cu toți beneficiarii lor). 

Evidențiază faptul că un caz precum cel luat exemplu (agenția de știri) nu este de competența STS, 

orice companie mică având dreptul de a apela la oricine dorește. 

Evidențiază faptul că un deținător de IC realizează propria analiză în urma căreia decide dacă 

infrastructura sa este ICIN. 

Precizează ca o adresă IP nu este dată cu caracter personal dacă nu identifică unic persoana fizică. 

Pentru Adrian Sturdza precizează că un deținător de site prelucrează date cu caracter personal numai 

dacă cere sau deține și numele persoanei care accesează site-ul, simpla vizitare a unui website nefiind 
identificare. 

 



Adrian Vasilache: 

Reia  analiza pe exemplul anterior și solicită informații privind relația agenție – CERT-RO. 

Solicită informații privind constituționalitatea rolului SRI în proiectul de lege. Solicită informații 

privind schimbul de date între autoritățile competente din proiectul de lege și posibilitatea ca datele 

agenției să ajungă la SRI. 

Solicită informații privind urgența proiectului de lege, raportat la directiva NIS. 

 

Marius Bostan: 

Descrie stadiul procesului de aprobare a directivei NIS, aceasta nefiind în vigoare încă, ci într-un 

acord politic. Solicită detalii privind eventuale prevederi conflictuale între directiva NIS și propunerea 

de lege, evidențiind dreptul statelor membre de a depăși, în transpunere, cadrul directivei. 

 

Florin Cosmoiu, SRI: 

Clarifică rolul SRI, care interacționează doar cu deținătorii infrastructurilor cibernetice de interes 

național care ar putea afecta securitatea națională, nu intră în nicio relație cu orice alt deținător de 

infrastructură care prelucrează date cu caracter personal și nici cu furnizorii de servicii de Internet. 

Clarifică rolul CERT-RO de autoritate competentă în relația cu deținătorii de infrastructuri care 

prelucrează date cu caracter personal. 

Clarifică rolul ANCOM-ul de autoritate competentă în relația cu deținătorii de infrastructuri care 

furnizează servicii de comunicații electronice. 

Evidențiază raportul dintre un deținător, indiferent de infrastructura pe care o deține, și o autoritate 

competentă – care sunt cele 3 – care înseamnă un singur lucru: atunci când se constată un incident de 

natură cibernetică, conform legii deținătorul are obligativitatea să notifice. Este singura obligație și 

singurul contact pe care îl are deținătorul cu autoritatea competentă. Gestionarea evenimentului de 

securitate cibernetică revine deținătorului de infrastructură cibernetică. 

Evidențiază dreptul deținătorului de infrastructură cibernetică implicat într-un incident de securitate de 

a-și gestiona problema, de a contacta orice furnizor de servicii de securitate cibernetică privat, sau 

autoritatea competentă potrivită. 

Precizează faptul că proiectul de lege nu conține prevederi care să dea unei autorități sau SRI-ului 

acces la datele unui deținător de infrastructură cibernetică fără un mandat de la judecător. 

Precizează, ca răspuns către Adrian Vasilache, că SRI nu colectează date, ci primește notificări care 

sunt anonimizate, de la deținătorii de infrastructuri cibernetice de interes național. CERT-RO va primi 

astfel de notificări, privind celelalte infrastructuri cibernetice care fac obiectul proiectului de lege. 

Clarifică ce înseamnă coordonarea tehnică de către SRI și rolul SRI în componenta de securitate 

națională din securitatea cibernetică și rolul CSAT de coordonare. Propunerile pentru CSAT se fac prin 

COSC, pregătirea materialelor strategice, de coordonare,  se face prin SRI, împreună cu celelalte 

instituții din COSC. 

 

Marius Săceanu (ANCOM): 

ANCOM se ocupă exclusiv de furnizorii de comunicații electronice, de furnizorii de internet, atât în 

cazul siguranței serviciului pe care-l furnizează dar și în calitatea lor de persoane juridice, care 

operează date cu caracter personal. 

Foarte relevante sunt art. 10 si 11, unde se spune că acele cerințe minime de securitate pentru 

infrastructurile de interes național se fac de către MCSI, iar pentru celelalte infrastructuri care nu sunt 

declarate de interes național, se fac de către ANCOM. MCSI are o relație de reglementator. 

Articolul 20 spune care sunt singurele cerințe pentru infrastructura cibernetică obișnuită: să asigure că 

implementează cerințele minime de securitate, să notifice autoritatea competentă, adică să notifice 

CERT-RO, nu SRI, nu ANCOM. 

Legea nu vorbește de accesul la terminalele deținute de persoane fizice, legea se aplică doar 

persoanelor juridice. 

 
Florin Cosmoiu: 

Deținătorul își gestionează incidentele tot cu cine dorește, cu o companie și/sau cu o autoritate 



competentă, care este tot CERT-RO.  

 

Marius Săceanu: 

O infrastructură cibernetică de interes național este acea structură care susține serviciile publice, cum 

ar fi e-Guvernare, Ghișeul.ro, a căror afectare aduce atingere securității naționale, prejudicii grave 

statului român sau cetățeanului acestuia. Această definiție rezistă unei critici a Curții Constituționale. 

 

Participant:  

Este o falsă problemă să faceți diferențierea între calculatoare persoane fizice și persoane juridice. În 

România sunt câteva sute de mii de firme, plus ONG-uri: Se ajunge la 1-2 milioane de persoane fizice, 

care sunt încadrate ca persoane juridice. 

 

Florin Cosmoiu: 

Legea își propune să crească nivelul de protecție al infrastructurilor cibernetice deținute de persoanele 

juridice. Nu există niciun articol în lege care să permită accesului vreunei instituții la datele personale. 

 

Participant: 

CERT-RO ce urmează să facă? La ce date are acces? 

 

Augustin Jianu: 

Trebuie să ne notificați că există un incident, noi vedem care este cauza incidentului și încercăm să o 

eliminăm. 

 

Marcel Opriș:  

CERT-RO ia act de acest lucru, coroborează dacă mai există asemenea atacuri, iar obligația de a 

rezolva incidentul este a dumneavoastră. CERT-RO vă ajută doar dacă apelați la el, pentru că este o 

autoritate publică, plătită din banii dumneavoastră. 

Infrastructurile statului nu comunică între ele prin internet, ci folosesc intranet-uri, aplicații 

informatice ale statului care funcționează în mediu închis și care sunt gestionate de STS. 

Revin la exemplul cu declarația fiscală 112: tot mediul economic interacționează pentru a notifica 

anumite obligații legale cu MFP, exclusiv prin internet. Cereți date de la ANAF, să vedeți că 90% din 

declarațiile care trebuie depuse, se depun prin Internet. 

Marea majoritate a interfețelor publice necesită, în continuare, măsuri de securitate. 

STS, în calitate de ISP-ist, are un acord privat cu toți ISP-iștii, că dacă unul îl afectează pe celălalt, 

acela să meargă să vadă care e cauza, fiindcă în situația în care o sursă provoacă perturbare asupra 

unui serviciu public, atunci măsura ultimă este să întrerupi acea sursă. Spre cinstea lor, operatorii s-au 

văzut, nu ne-a interesat ce a fost și cum a fost, cert este că a dispărut sursa de perturbație. De asta 

trebuie să stabilim un cadru legal. 

Elementul absolut de noutate în această lege, punctul 21, care nu se regăsea în precedenta, este 

impunerea obligației către furnizorii dumneavoastră de servicii electronice să vă notifice în 24 de ore, 

în momentul în care constată că aveți un incident de securitate.  

 

Participant: 

Nu puteți să spuneți că legea pe care o faceți este doar legiferarea unui acord cu ISP-iștii. Dacă 

mențiunea aceasta este doar pentru două-trei articole, să lăsăm în lege doar aceste două-trei articole. 

Există un articol cu probleme care are o parte de neconstituționalitate... 

 

 

Florin Cosmoiu:  

Să se precizeze despre care articol este vorba. 

 
Participant:  

Nu are legea în față, dar este deranjat de cuvântul ”guvernanță”. 



 

Marius Bostan:  

Termenul vine din engleză, de la ”governance”. Este o traducere, dar lumea înțelege. 

 

Adrian Vasilache:  

Dorește să știe dacă un magazin sau o firmă are un atac cibernetic:domnule Opriș, vă rog să vă 

continuați ideea... 

 

Augustin Jianu: 

Domnul general Opriș a explicat în cazul unui DDoS. Ești atacat printr-un DDoS, de o plajă foarte 

mare de IP-uri sau mai puține IP-uri, dar cu bandă largă.  

 

Adrian Vasilache:  

Este interesat din punctul de vedere al datelor personale și se referă la situația în care se fură date 

personale, fără ca victima să știe acest lucru 

 

Marius Bostan: 

În acest caz este vorba de un exploit, care extrage datele, le fură și acele date ajung nu numai la 

hackeri, ci uneori sunt făcute publice. 

 

Adrian Aciu: 

Dă un exemplu personal, când datele sale au fost puse pe un ”paste-bin”, i s-a întâmplat la Stratfor, iar 

adresele abonaților la newsletterul său au fost infestate. 

 

Marcel Opriș: 

Această situație, când sunt colectate date personale ale clienților fără acordul acestora, este 

reglementată deja de legea protecției datelor personale. 

Legea, dacă este citită cu bună credință este doar un început de reglementare care creează cadrul. 

 

Participant: 

Susține că orice administrator de server de mail este ținta atacurilor cibernetice, iar ideea este ”să nu 

ne tăiem degetul din gât” prin această lege. 

 

Marius Bostan: 

Aceste cerințe minime vor fi elaborate de MCSI și vor respecta caracterul proporționalității dintre 

importanța datelor vehiculate prin infrastructuri și costuri generate de deținători. 

 

Mircea Radea: 

Nicio baza de date nu este impenetrabilă. 

Ne trebuie o distincție clară între IC și ICIN. 

 

Augustin Jianu, răspuns pentru Mircea Radea: 

Pentru orice tip de incident există proceduri de răspuns care sunt publice. 

Invită toate ONG-urile să vină la CERT-RO pentru a vedea cum lucrează specialiștii și pentru a 

clarifica orice neînțelegere referitoare la activitatea instituției. 

 

Popescu George: 

Termenul de securitate cibernetică este prea vast. Pledează pentru termenul securitate informațională. 

Și-a explicat temerea ca normele de aplicare să nu prevadă mai mult decât prevede legea. 

 

Participant: 
Afirmă că proiectul de lege este ambiguu. Exprimă temeri privind claritatea normelor de aplicare. 

Solicită d-lui. ministru Bostan să denunțe un acord național cu statul Israel. 



 

Marius Bostan: 

Afirmă că nu denunță acordul. 

 

Participant: 

Solicită informații de la dl. Marcel Opriș privind un acord din 2006, în 14 decembrie cu referire la 

managementul soluțiilor situațiilor de urgență. În acordul respectiv, există o prevedere care spune că 

contractorul, fiind o organizație din SUA, va îndeplini următoarele sarcini: Sarcina 1. evaluarea 

disponibilității structurii rețelei, capabilității structurii existente, inclusiv a STS. 

 

Marcel Opriș: 

Explică faptul că este vorba de un acord pentru accesarea de fonduri de la Banca Mondială, în vederea 

construirii sistemului SMIS-ul. 

 

Participant: 

Exprimă temeri privind utilizarea unor date din România și de către alte state. 

 

Marcel Opriș: 

Accentuează asupra respectării intereselor României și solicită Participantului să sesizeze Parchetul 

sau comisiile de specialitate de la Parlament. Propune, de asemenea, Participantului, să se adreseze 

Ministerului Afacerilor Interne pentru informații suplimentare. 

 

Marius Bostan: 

Reamintește obligația legală pentru toți cetățenii României ca, dacă au observat că cineva atacă sau 

aduce atingeri siguranței naționale, sunt obligați prin lege să sesizeze organizațiile competente. 

Solicită Participantului să scrie cele suspectate și să le adreseze autorităților competente. Precizează 

obligația sa, ca reprezentant al statului, să îi atragă atenția asupra acestui lucru. 

 

Participant – Asociația Civică Dreptatea: 

Revine la solicitarea anterioară  de denunțare a acordului cu statul Israel. Reclamă diferențele dintre 

acordul cu statul Israel și cel cu statul Bulgaria, ambele din 2015. 

Consideră că propunerea de lege restricționează libertatea de exprimare pe Internet. 

 

Marius Bostan: 

Solicită articolul din propunerea de lege din care rezultă restricționarea libertății de exprimare pe 

Internet. 

 

Participant – Asociația Civică Dreptatea: 

Consideră că se încearcă prin proiectul de lege să se impună, să dea putere unui serviciu de culegere 

de informații. 

 

Toma Câmpeanu – ANSSI: 

Exprimă importanța proiectului de lege pentru membri ANSSI, inclusiv prin completarea propunerilor 

anterior transmise cu altele noi, privitoare inclusiv la normele de aplicare. 

Evidențiază faptul că amenințările cibernetice produc efecte în viața reală, precum și necesitatea 

asigurării unui echilibru între drepturile și libertățile cetățenilor și nevoia de securitate colectivă. 

 

Spirache Mihai – Asociația Creștină Sfântul Arhanghel Mihail: 

Exprimă îngrijorări privind proiectul de lege și normele de aplicare, precum și privind suprapunerea 

cu alte acte normative ce tratează siguranța națională. 

Solicită informații cu privire la activitatea CyberInt în perioada 2008 – 2016. 
Există avizul CSAT pentru acest proiect de lege? 

 



Carmen Elian, MCSI: 

O sa fie supus aprobării CSAT-ului înainte de a pleca spre Parlament. 

 

Spirache Mihai: 

Are această propunere, are și avizul Consiliului Legislativ ? 

 

Carmen Elian: 

Confirmă observația Curții Constituționale pe proiectul de lege anterior privind avizul CSAT, precum 

și traseul proiectului de lege, care va fi supus avizării CSAT-ului și apoi își va urma calea legală pe 

circuitul de aprobare. 

 

Spirache Mihai: 

Exprimă îngrijorări privind prevederile Art. 2 din proiectul de lege. 

Exprimă îngrijorări privind datele cu caracter personal, prin prisma proiectului de lege. 

Exprimă îngrijorări privind utilizarea sintagmei „actori” în proiectul de lege și expunerea de motive, în 

loc de sintagma „instituții”, sau alta potrivită. 

Solicită informații cu privire la cine controlează serviciile militare prevăzute de proiectul de lege. 

Exprimă îndoieli privind apărarea cibernetică și necesitatea acesteia, având în vedere relațiile de pace 

ale României. 

Prima întrebare, domnule ministru - acest proiect de lege are la baza un studiu de impact și un studiu 

de fezabilitate?  

A doua întrebare - Știți că, conform legislatiei comunitare, fiecare lege  trebuie să rămână în 

dezbatere publică 3 ani de zile sau nu știați ? 

Trei – cu aceasta întrebare revin: Acest proiect de lege are în vedere interesele cui? Eu acest lucru să 

știți că mă frământă. În situația în care sediul ei poate fi atacat oricând și de oricine, poate vreun actor 

să identifice la ora actuala? pentru ca să înțelegem care-i rostul acestui COSC? Poate la ora actuală să 

identifice în timp real și dacă da ce măsuri ia?  

Patru - care este scopul real a susținerii acestui proiect de lege în forma sa actuală? a fost numai un 

face-lift și dacă nu, trebuie să demonstrați.  

Cinci - de ce nu apare pe lista actorilor și Ministerul Justiției, pentru ca am înțeles că nu vor avea loc 

interceptări fără mandat judecătoresc. Pe lista de la pagina 9 nu apare și Ministerul Justiției, este o 

omisiune sau este altceva?  

Șase – dar e retorica întrebarea, oficiul juridic al ministerului a dat avizul acestei propuneri? 

Șapte – Întrebare de data trecută, în legătură cu proiectul de elaborare al unui plan de acțiune 2016 - 

2020 în legătură cu implementarea Strategiei DSM, dacă v-ați informat, dacă urmează. 

Exprimă dorința de a vedea forma modificată a proiectului de lege, anterior trimiterii acestuia la 

Parlament. 

 

Sorin Molnar: 

Propune d-lui. Jianu studierea legii securității nucleare. 

Solicită o abordare mai sufletească a dezbaterii și subiectului dezbătut. 

Solicită realizarea unei minute a întâlnirii, care să conțină punctele de vedere exprimate și dezacordul 

participanților cu proiectul de lege. 

Solicită răspuns la toate propunerile de modificări transmise către MCSI de persoanele interesate. 

 

Marius Bostan: 

Dar nu am ajuns în etapa asta. Mai avem de primit opinii, mai aștept de la câteva asociații opinii, nu 

am ajuns la etapa asta.  

 

Sorina Ștefănache, Asociația Civică pentru dreptate, filiala Prahova: 

Revine la acordul cu statul Israel. Solicită informații cu privire la expresia „de cooperare privind 
promovarea accesului la broadband,  la lărgime de bandă” și la  promovarea și creșterea 

conștientizării rolului TIC care implică tot ceea ce este în sistemul informațional și Internet în 



atenuarea efectelor schimbărilor climatice. 

 

Constantin Surdu, Asociația pentru Dezvoltarea Societății Informaționale: 

Evidențiază rolul legii în prevenirea și reacția la atacuri informatice mai repede decât se poate face 

acum. 

 

Adrian Aciu: 

Exprimă dezacord cu privire la cooperarea și schimbul de date și materiale cu alte organisme dinafara 

României. Utilizează ca și exemplu sistemul cardului electronic de sănătate, unde poate fi necesar 

schimbul de date cu organisme sau state membre UE, sau cu NATO. 

Domnule Bostan, în calitate de reprezentant al Ministerului, de ce vă grăbiți cu această lege? Vă rog să 

îmi spuneți de ce vă grăbiți cu această lege, când vreți să o dați și de ce vă grăbiți? 

 

Marius Bostan: 

Reia motivele prezentate anterior privind necesitatea proiectului de lege. 

Ține cont inclusiv de opiniile contrare proiectului de lege. 

 

Adrian Aciu: 

Solicită ca MCSI să nu se grăbească cu proiectul de lege, pe care nu îl consideră oportun. 

 

Marius Bostan: 

Evidențiază responsabilitatea morală și legală privind atât acțiunea, cât și inacțiunea sa, ca ministru. 

Consideră proiectul de lege necesar. 

 

Adrian Aciu: 

Ați văzut, NIS asta de cât timp o verifică. Deci vă rugăm și pe dumneavoastră, nu este o urgență așa de 

mare, cum spuneți dumneavoastră. 

 

Marius Bostan: 

Uniunea Europeană se grăbește! Nu poate ajunge la un acord. Armonizarea se face foarte greu. 

 

Adrian Aciu: 

Revine la întrebarea ce se face cu datele personale care ajung din diverse motive la autorități? 

 

Florin Cosmoiu: 

Nu ajung. Nu ajung la noi niciun fel de date, v-am zis de nenumărate ori. 

Acest proiect de lege nu prevede în niciun articol o modalitate de a supraveghea sau de a intra în 

calculatorul persoanelor juridice. 

 

Adrian Aciu: 

Eu nu m-am referit la proiect acuma, vă rog. Deci dacă apar niște date la dumneavoastră, ce faceți cu 

datele alea? 

 

Florin Cosmoiu: Ce facem cu datele? SRI culege informații, le prelucrează și informează beneficiarii 

legali ca să ia măsurile adecvate. 

 

Adrian Aciu: 

Bun, deci să înțeleg: hard disk-ul meu, cu conținutul lui, prin nu știu ce situații, indiferent de motiv, 

ajunge la dumneavoastră, ce faceți? 

 

Florin Cosmoiu: 
Nu ajunge la noi hard disk-ul dumneavoastră. Nu ajunge niciodată la noi conținutul hard disk-ului 

dumneavoastră. 



Vă rog să îmi răspundeți la o întrebare: care este articolul de lege prin care orice autoritate de aici are 

acces la datele unei persoane, stocate pe calculator. Care este acel articol de lege? 

 

Participant, din sală: 

Articolul 6, alineatul 3, care vorbește despre coordonarea tehnică, ce aparține SRI. Cine face 

coordonarea tehnică deține acces la toate datele și toată informația, ce e așa de greu de înțeles? 

 

Adrian Aciu: 

Dacă ajung accidental, de exemplu, datele unei persoane întâmplător, la celelalte instituții? vă rog să 

ne spuneți. 

 

Adrian Aciu: 

SRI-ul are obligația legală, în România, să protejeze datele cetățenilor? A fost o dispută pe această 

temă, că Statele Uniunii Europene, serviciile de informații și armata, respectiv serviciile armatei, sunt 

obligate prin lege să protejeze, atenție, datele personale ale cetățenilor. Numai în România nu se 

petrece acest lucru. Vă întreb și vă rog să răspundeți cu da, sau nu. SRI are obligația prin lege să 

protejeze datele personale ale cetățenilor? 

 

Florin Cosmoiu: SRI are obligația să respecte legile țării și le respectă. 

 

Adrian Aciu: 

Există vreo lege care obligă SRI-ul să protejeze datele personale ale cetățenilor? 

 

Marius Săceanu: 

SRI, ca orice altă autoritate publică care prelucrează date cu caracter personal are obligația pentru 

datele cu caracter  personal, prin legea 677/2001.. 

 

Adrian Aciu: 

Eu nu mă refer la datele cu caracter personal, mă refer la toate datele unui cetățean. 

 

Marius Săceanu: 

Informațiile personale ale unui cetățean nu au cum să ajungă la SRI decât, eventual, în baza unui 

mandat, dar nu accidental. Niciun hard disk nu poate ajunge la o autoritate publică. 

Adrian Aciu: Nu, conținutul. 

 

Marius Săceanu: Cum să ajungă? 

 

Adrian Aciu: 

Bun, atunci vă întreb pe dumneavoastră, domnule Ministru. De ce celelalte state democratice ale 

Uniunii Europene, din vest, au menționat clar în lege că serviciile de informații au obligația să 

protejeze datele ... 

 

Marius Bostan: 

Enumeră, ca răspuns, principiile proiectului de lege. 

Accentuează necesitatea cooperării interne și internaționale. 

 

Adrian Aciu: 

Îl rog pe domnul de la SRI să mai clarifice un aspect. Ați spus că la dânșii nu ajung toate informațiile, 

tot ce se colectează, informații, în aplicarea acestei eventuale legi. Ulterior ați spus că dânșii trebuie să 

facă un raport pentru CSAT și eventual alte rapoarte. Cum poți să faci un raport dacă nu ai toate 

informațiile? Ori le ai pe toate, ori nu faci raport. Vă rog să ne explicați, aveți toate informațiile sau 
faceți rapoarte, incomplete? 

 



Florin Cosmoiu: 

Repet, legea prevede, ca obligație pentru deținători în raport cu autoritățile competente, doar 

transmiterea de alerte, de notificări. SRI primește notificări doar de la deținătorii infrastructurilor 

cibernetice de interes național. Până aici s-a înțeles? În ceea ce privește articolul 6 in care, într-adevăr, 

se spune că SRI-ul asigură coordonarea tehnică pentru activitățile dispuse la nivelul Consiliului 

Operativ de Securitate Cibernetică, dacă citiți atribuțiile COSC o să înțelegeți că la nivelul COSC se 

fac propuneri de planuri, direcții de acțiune la nivel strategic, de cooperare, către CSAT, care este 

organismul care ia decizii în ceea ce privește securitatea națională a României. Deci vorbim de doua 

lucruri total diferite: una este nivelul de conducere, strategic, planificare, și alta este ..., vorbim despre 

transmiterea de notificări. Sunt două lucruri care nu au legătură.  

 

Participant, din sală: 

Domnule director, vreți să ne spuneți, în context, dacă departamentul tehnic poate să facă această 

coordonare tehnică fără informația la care se referă? 

 

Florin Cosmoiu: 

Sensul legii este acela de a se lua o serie de măsuri la nivelul tuturor instituțiilor și persoanelor juridice 

implicate pentru creșterea nivelului de securitate cibernetică și sunt scrise în lege ca obligații pentru 

deținători: realizarea de planuri de securitate, realizarea de politici de securitate, realizarea de acțiuni 

de coordonare între instituțiile care au rețelele interconectate. 

Vorbim numai de o chestiune la nivel de coordonare pentru realizarea unor planuri de măsuri care, 

conform legii, sunt implementate doar de către deținători. 

Responsabilitatea pentru securitatea cibernetică, pentru securitatea unei infrastructuri, revine 

deținătorului. Toate măsurile se iau de către deținători. 

Autoritățile competente, sunt: CERT-RO în raport cu personale juridice private care prelucrează date 

cu caracter personal, SRI-ul cu infrastructurile cibernetice de interes național cu excepția celor care 

sunt în jurisdicția ANCOM și ANCOM cu furnizorii de servicii de comunicații.  

 

Participant, din sală: 

Dar Justiția ce părere are? Nu cumva asta ar trebui subordonată Justiției? 

 

Marius Bostan: 

Justiția este avizatorul acestei legi. S-a spus asta, că nu ar fi, dar este avizator. 

 

Adrian Aciu: 

Curtea Constituțională s-a pronunțat de mai multe ori împotriva afirmațiilor generale și de ce ele tot 

revin în proiecte de lege? 

În memoriul pe care vi-l depunem, s-au sesizat și în dezbaterea trecută, toate exprimările generaliste 

care nu își au locul în această lege, care mi explică suficient de mult, pentru că dumneavoastră veniți și 

explicați prin norme ... Nu e corect. Pentru că noi la astfel de legi atât de sensibile trebuie să știm totul 

dinainte. Si în norme și ce spuneați, cu cerințele minimale. Dar mai este un punct, ați spus că ulterior 

veți analiza și veți ... 

 

 

Florin Cosmoiu: 

Vă rog să nu uitați, în memoriu, să scrieți și articolul din lege prin care SRI sau altă instituție a statului 

are acces la datele de pe calculatoarele persoanelor. 

 

Adrian Aciu: 

Nu este un articol, sunt niște portițe și o să vi le descriu. 

Cu cerințele minimale, dacă legea este atât de sensibilă, de ce nu le puneți înainte? 
Vă rugăm foarte mult, nu dați legea și după aia veniți cu norme, cu cerințe minimale. 

Ce date pot fi cerute de entități din afara țării, oficiale, bineînțeles, și în special în cazul securității 



cibernetice. UE ce date poate să ceară?, NATO ce date poate să ceară?, alte entități ce date pot să ceară? 

și așa mai departe, să clarificăm și lucrul acesta! 

 

Marius Bostan: 

Referitor la norme, care sunt la noi, dacă vă uitați la Codul Fiscal, Codul Penal, absolut toate legile, 

toate au HG de aplicare și norme. Asta e tehnica legislativă. Dupa asta, HG-urile respective au niște 

ordine de ministru. După asta, secretarii de stat dau instrucțiuni. 

 

Carmen Elian: 

Normele o să apară și o sa fie aprobate tot prin HG. Orice act normativ emis de ministerul nostru se 

supune consultării publice. Chiar si hotărârea de guvern care va conține acele norme. Deci vor fi 

discutate, vor fi dezbătute și normele, se dau în aplicarea legii. 

Am avut o întrebare și data trecută și acum referitoare la strategia Piața Unică Digitală și ne întrebați 

care este legătura și dacă proiectul de lege  se înscrie în strategie. Da, Strategia privind Piața Unică 

Digitală prevede printre altele și asigurarea și dezvoltarea comerțului electronic. Pentru ca acest 

comerț electronic să poată să se dezvolte, trebuie să crească încrederea cetățenilor în utilizarea 

mijloacelor electronice. Deci, prin legea aceasta noi venim și încercăm să asigurăm o securitate a 

informației și a sistemelor de prelucrare a datelor. Deci, chiar și pentru comerțul electronic este un 

lucru benefic pentru că prin aceasta o să se asigure un nivel de securitate adecvat în așa fel încât toți 

cetățenii să poată să aibă încredere în aceste servicii care, uneori, vedeți că fac obiectul unor atacuri, 

speculații, exagerări, interpretări dar în momentul de față există un nivel scăzut (de securitate) în 

mediul virtual.  

Cine asigura controlul, ați văzut că este reglementat, și anume este MCSI, ANCOM și pentru rețelele 

proprii, instituțiile care sunt definite din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale 

pentru infrastructurile proprii. 

Dumneavoastră spuneți că fiecare lege se dezbate 3 ani. Nu, fiecare lege trebuie să fie supusă 

consultării publice 30 de zile. O să se solicite si avizul Ministerului Justiției. Forma finală care va 

pleca spre Guvern și va fi supusă apoi aprobării Parlamentului, va fi avizată de Ministerul Justiției și 

de alte ministere. Procesul de avizare va începe după momentul în care noi am redactat o formă în care 

am inserat anumite observații, și acea formă va mai suferi modificări în procesul de avizare 

interministerial. Fiecare minister care va primi proiectul de lege îl va analiza și din punctul de vedere 

al competențelor în domeniu, fiecare Minister va aduce observații care vor fi discutate, analizate și 

eventual preluate sau motivate, dacă nu sunt preluate.. 

Referitor la datele de conținut, la care dumneavoastră tot faceți referire. Este explicit reglementat în 

lege faptul că deținătorii de infrastructuri cibernetice, nu vor permite accesul la datele de conținut din 

infrastructurile cibernetice deținute sau aflate în competență în lipsa unei înștiințări scrise din partea 

autorităților abilitate și s-a explicat data trecută ce înseamnă înștiințarea scrisă, sau în lipsa unei 

autorizații emise de un judecător. Așa că, în momentul notificării, evident că nu se transmit date de 

conținut sau date cu caracter personal, ba mai mult este interzisă transmiterea acestor date prin 

articolul 24 care zice că datele cu caracter personal trebuie să fie anonimizate, sau oricum, autoritățile 

competente să nu aibă acces la astfel de date, cu caracter personal. Este reglementat expres acest fapt 

iar autoritățile respective, prin notificare, vor avea acces doar la date tehnice. . Curtea Constituțională 

spuneți ca s-a pronunțat împotriva afirmațiilor generale. Am avut grijă să reglementăm cât mai 

exact,așa cum se cere la nivelul unei legi. Există anumite reguli pentru redactare și se dă posibilitatea 

ca unele aspecte să fie dezvoltate apoi în hotărâri de guvern și în norme.  

 

Augustin Jianu: 

De ce se grăbește MCSI cu legea? E destul de simplu, explicam mai devreme că atacurile au devenit o 

afacere și pentru state și pentru grupările de criminalitate organizată și e o afacere foarte profitabilă 

pentru ei, ce are un ritm de creștere exponențial. La un astfel de ritm trebuie să reacționezi rapid 

pentru că altfel pierzi lucrurile de sub control. De sub controlul nostru, al cetățenilor, pentru că, 
credeți-mă, criminalitatea cibernetică e împotriva noastră, la fel ca și spionajul pe care alte state îl 

practică; tot împotriva noastră este. 



Ce face CERT-RO cu datele personale, pot să vă răspund la fel de sec ca și dl. Cosmoiu, respectă legea. 

Pot să spun că noi nu avem nevoie de date cu caracter personal, ele nu ajung la noi decât dacă o 

persoană vine și ne pune la dispoziție în mod voluntar și ne spune „uite, ăsta e aparatul meu, s-a 

întâmplat ceva, te rog ajută-mă”. Și nu facem nimic altceva cu acele date; adică nu facem nimic cu 

datele personale Facem doar investigația tehnică. Datele rămân ale lui, și atât. Deci repet, în mod 

voluntar. Nu avem alte activități. Nu facem nimic cu datele personale; nimic înafara legii. 

 

Marius Bostan: 

Vă mulțumim foarte mult! O să publicăm, în momentul în care finalizăm minuta. Nu știu câte zile o să 

dureze dar o sa încercăm să o publicăm cât mai repede. 


