Ordonanță de urgență
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui
nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice

Având în vedere faptul că în data de 12.12.2018 Camera Deputaților a adoptat în
calitate de cameră decizională în procedură de reexaminare ”Legea privind
asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor
informatice” (PLX-280/2018) iar în data de 28.12.2018, care transpune Directiva
(UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2016 privind
măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor
informatice în Uniune al cărei termen de transpunere a fost data de: 9 mai 2018.;
Luând în considerare că legea a fost promulgată de Președintele României, devenind
Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate
a reţelelor şi sistemelor informatice în data de 28.12.2018;
Ținând cont de faptul că sub aspectul cadrului instituțional Legea 362/2018
desemnează pentru îndeplinirea atribuțiilor de autoritate competentă, punct unic de
contact și echipă CSIRT națională Centrul Național de Răspuns la Incidente de
Securitate Cibernetică – CERT-RO, instituție publică cu venituri bugetare.
Având în vedere că Legea 362/2018 a adus o serie de modificări ale modului de
funcționare al CERT-RO, inclusiv cu privire la modalitatea de finanțare a activității
care se modifică în finanțare din venituri proprii și în completare prin subvenții de la
bugetul de stat și prevăzând că modificarea regimului de finanțare al instituției se va
face începând cu data de 1 ianuarie 2019.
În condițiile prelungirii duratei procesului legislativ, precum și motivat de faptul că
aplicarea prevederilor art. 24 alin (5) și (6) din Legea 362/2018 necesită adoptarea
legislației subsecvente precum și modificări la legea bugetului, acestea nefiind
aplicabile de la 1 ianuarie 2019, dată depășită, precum și motivat de faptul că la data
intrării în vigoare a Legii 362/2018 se abrogă implicit prevederile art. 15 din H.G.
494/2011, este necesară asigurarea continuității funcționării instituției în parametrii
privind finanțarea și salarizarea personalului existente până la intrarea în vigoare a
legii 362/2018,
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Având în vedere faptul că bugetul CERT-RO pentru anul 2019 a fost constituit
conform regulilor și legislației aferente instituțiilor finanțate integral de la bugetul de
stat, neexistând baza legală la acea dată pentru constituirea acestuia ca subvenții,
Luând în considerare că instituția nu poate avea acces la sumele prevăzute începând
cu data de 1 ianuarie 2019, acestea incluzând toate categoriile de cheltuieli, de la
utilități, salarii și terminând cu celelalte componente ale bugetului fiind iminent
pericolul imposibilității de funcționare a instituției.
Totodată dat fiind faptul că pe perioada asigurării de către România a Președenției
Consiliului UE, începând cu 1 ianuarie 2019 CERT-RO asigură președenția a 3
grupuri de lucru din domeniul de competență, două dintre acestea fiind în aplicarea
Directivei 1148/2016 pe care Legea 362/2018 o transpune în legislația națională,
punerea în pericol a finanțării instituției ducând și la imposibilitatea îndeplinirii
acestor atribuții, cu grave consecințe asupra reprezentării și imaginii României;
Având în vedere că Legea 362/2018 stabilește o serie de termene calendaristice fixe
care datorită duratei procesului legislativ, au fost depășite, fiind necesară amendarea
corespunzătoare a acestora în vederea acordării la realitatea momentului intrării în
vigoare.
Apreciind că cele de mai sus constituie premisele unei situații de urgență și
extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, din cauza efectelor negative ce
ar putea afecta imaginea României în plan extern,
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
Articol unic.
Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a
reţelelor şi sistemelor informatice se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 24 alineatele (5) și (6) se modifică și vor avea următorul conținut:
”(5) Începând cu 1 ianuarie 2020 resursele financiare necesare pentru funcționarea
CERT-RO se asigură din venituri proprii prevăzute la alin.(6) și în completare din
subvenții de la bugetul de stat prin bugetul MCSI.
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(6) Începând cu 1 ianuarie 2020 CERT-RO poate reține și utiliza următoarele categorii
de venituri proprii:
a) sumele provenite din activitățile prevăzute la art.32 alin.(2) lit.c) și e), respectiv
activitățile prevăzute la art.33 alin.(2),lit.c) și e);
b) sumele provenite din furnizarea serviciului prevăzut de art.22 alin.(1) lit. l).”
2. La Capitolul VIII – Dispoziții tranzitorii, după articolul 43 se introduce un nou
articol, Art.431 cu următorul cuprins:
”Art. 431. - Până la data prevăzută la art. 24 alin. (5), finanțarea cheltuielilor curente
și de capital ale CERT-RO se asigură integral de la bugetul de stat prin bugetul MCSI.”
3. La capitolul IX – Dispoziții finale, articolul 44 se modifică și va avea următorul
conținut:
”Art. 44. – Până la 9 august 2019 și ulterior în fiecare an, CERT-RO în calitate de Punct
unic de contact transmite grupului de cooperare un raport de sinteză privind notificările
primite, care include numărul de notificări şi natura incidentelor notificate, precum şi
acţiunile întreprinse în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) lit. c), art. 12 alin.
(1) lit. c) coroborate cu art. 27 lit. d).”
4. La articolul 48, alineatul (1) se modifică și va avea următorul conținut:
”Art. 48. – (1) Până la 9 noiembrie 2019, pentru fiecare sector şi subsector menţionat
în anexă, pe lângă primirea de notificări în vederea înscrierii în Registrul operatorilor
de servicii esenţiale conform art. 8 alin. (1), CERT-RO identifică operatorii de servicii
esenţiale care au sediul social, filială, sucursală, punct de lucru sau altă formă de
reprezentare legal stabilită pe teritoriul României.”
5. La articolul 48, alineatul (3) se modifică și va avea următorul conținut:
(3) În termenul prevăzut la alin. (1) CERT-RO transmite Comisiei Europene
următoarele informaţii în vederea evaluării aplicării prezentei legi:
a) lista măsurilor care permit identificarea operatorilor de servicii esenţiale;
b) lista serviciilor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a);
c) numărul operatorilor de servicii esenţiale identificaţi pentru fiecare sector menţionat
în anexă şi o indicaţie a importanţei lor în legătură cu sectorul respectiv;
d) limite, atunci când acestea există, pentru determinarea nivelului relevant de
furnizare, în raport cu numărul de utilizatori care se bazează pe serviciul respectiv sau
cu importanţa operatorului de servicii esenţiale. ”
6. La articolul 48, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4) cu următorul
conținut:
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”(4) Începând cu data de 9 noiembrie 2020 și ulterior la fiecare doi ani, CERT-RO
transmite Comisiei Europene informațiile prevăzute la alin. (3).”
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