EXPUNERE DE MOTIVE
Secţiunea 1 Titlul proiectului de act normativ
LEGE
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind
identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice
Secţiunea 2 Motivul emiterii actului normativ
1.1. Descrierea situaţiei actuale
Adoptarea O.U.G. nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a creat baza
legală necesară reglementării domeniului protecţiei infrastructurii critice în România în concordanţă cu
abordările comunitare consacrate prin Directiva Consiliului 2008/114/CE din 8 decembrie 2008 privind
identificarea şi desemnarea infrastructurilor critice europene şi evaluarea necesităţii de îmbunătăţire a
protecţiei acestora.
În prezent art. 2 stabileşte domeniul de aplicare a actului normativ, cu referire la sectoarele de
infrastructuri critice naţionale/europene, fără a explicita în mod clar care sunt entităţile cărora se adresează
şi care au obligativitatea de a participa la procesul de identificare şi desemnare a ICN/ICE.
Totodată, domeniul este coordonat [conform art. 4 alin. (1)] de primul-ministru însă pârghiile
manageriale privind conducerea şi controlul activităţilor sunt limitate la nivelul autorităţilor publice
responsabile.
Responsabilitatea pentru implementarea legislaţiei în domeniu, revine Ministerului Afacerilor Interne
prin Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice îndeplineşte toate atribuţiile specifice unei
structuri care are competenţe în materie la nivelul întregii ţări, fără a avea calitatea de centru naţional; la
nivelul Centrului sunt elaborate inclusiv proiectele documentelor de planificare strategică (strategii,
metodologii, planuri, etc.) care sunt supuse dezbaterii în cadrul Grupului de lucru interinstituţional pentru
PIC şi ulterior promovate spre aprobare prin acte normative de nivel superior. În concordanţă cu atribuţiile
şi competenţele ce îi revin, este necesară transformarea centrului în centru naţional, concomitent cu
stabilirea atribuţiilor principale ale acestuia la nivelul legii.
Actul normativ în vigoare nu clarifică modul în care se desfăşoară activitatea de verificare şi control al
activităţilor privind PIC sens în care se impune crearea unui mecanism care să permită exercitarea acestor
funcţii în mod eficient de către consilierul desemnat de către Primul ministru.
În ceea ce priveşte procesul de identificare şi desemnare a ICN/ICE s-au produs situaţii în care anumite
persoane juridice de drept public sau privat care, în lipsa unei reglementări clare referitoare la sectoarele de
activitate în care se pot identifica ICN, nu au participat la solicitarea autorităţilor publice responsabile la
procesul menţionat [art. 9 alin (6)].
Reglementarea în vigoare referitoare la colaborarea dintre autorităţi pentru stabilirea criteriilor şi a
pragurilor critice aferente identificării ICN [art. 9 alin (7)] creează confuzii în ceea ce priveşte termenul
„criterii”, având în vedere că acestea pot fi atât sectoriale cât şi intersectoriale.
În
prezent
reprezentanţii
unor
autorităţi
publice
responsabile
şi
ai
proprietarilor/operatorilor/administratorilor de ICN/ICE participă la activităţi internaţionale pe domeniul de
referinţă fără a informa punctul naţional de contact ceea ce poate conduce la situaţii în care, la nivel
naţional, există poziţii diferite în abordarea problematicii [art. 9 alin (9)].
Există sincope în centralizarea şi înaintarea propunerilor autorităţilor publice responsabile şi
proprietarilor/operatorilor/ administratorilor de ICN/ICE referitoare la activitatea desfăşurată în domeniul
de responsabilitate. În lipsa unei informări în timp real asupra evoluţiilor din domeniu eficienţa măsurilor
stabilite este scăzută.
Din formularea actuală a art. 10 alin (1) nu rezultă în mod explicit faptul că autorităţile publice
responsabile au obligaţia de a transmite MAI prin CCPIC propunerile privind desemnarea ICN/ICE în
vederea iniţierii proiectului de act normativ de desemnare.
Conţinutul reglementării actuale referitoare la termenul pentru elaborarea PSO acordă posibilitatea
prelungirii acestuia atât pentru ICN cât şi pentru ICE, deşi Directiva 114/2008 CE creează această
posibilitate doar în cazul ICE. Acest fapt poate genera apariţia de riscuri la adresa ICN nou desemnate, a
căror PSO trebuie elaborate în termenul cerut de Directiva 114/2008 CE, fără a putea fi prelungit.
Reglementarea actuală nu creează explicit posibilitatea revizuirii / actualizării PSO ori de câte ori este
necesar [art. 11 alin (6)].

Actul normativ în vigoare nu prevede sancţiuni pentru conducătorii autorităţilor publice responsabile
care gestionează ICN/ICE deşi au aceleaşi obligaţii prevăzute de lege ca şi
proprietarii/operatorii/administratorii de ICN/ICE . De asemenea, reglementarea în vigoare nu conţine
norme privind competenţa de constatare şi aplicare a sancţiunilor în cazul nerespectării de către
conducătorii autorităţilor publice responsabile a obligaţiilor ce le revin conform legii [art. 12].
Prevederile actuale referitoare la atribuţiile
autorităţilor publice responsabile şi
proprietarilor/operatorilor/administratorilor de ICN/ ICE privind asigurarea resurselor financiare sunt
neclare în ceea ce priveşte alocarea fondurilor necesare protecţiei infrastructurilor critice
naţionale/europene desemnate [art. 7 lit. j)].
În acest context, cheltuielile ocazionate de asigurarea unui nivel adecvat de protecţie a ICN/ICE pentru
proprietarii/operatorii/ administratorii de ICN/ICE de drept privat trebuie susţinute financiar având în
vedere faptul că acestea sunt furnizoare de servicii esenţiale pentru cetăţeni şi stat, fiind realizate în mod
evident şi în interes public.
În prezent, din conţinutul listei cu sectoare şi subsectoare potenţial deţinătoare de infrastructuri critice
lipsesc o serie de sectoare şi subsectoare, astfel că este necesară actualizarea acesteia având în vedere
recomandările CE şi bunele practici promovate de unele state membre (anexa nr. 1, pct. 1.1).
În acest sens se impune stabilirea autorităţilor publice responsabile pentru sectoarele şi subsectoarele
nou introduse. Menţionăm că sectoarele şi subsectoarele au fost stabilite prin Hotărâre a Grupului de lucru
interinstituţional pentru PIC şi aprobată de către Primul-ministru conform Regulamentului de organizare şi
funcţionare al acestuia.
Totodată, se impune identificarea potenţialelor infrastructuri critice naţionale care în prezent nu au
identificate autorităţi publice responsabile, astfel încât având în vedere responsabilitatea MAI prin CCPIC
pentru implementarea prevederilor legislaţiei în domeniul PIC stabilită la art. 4 alin. 2 din OUG nr.
98/2010, apreciem că este necesar ca MAI prin CCPIC să se implice în clarificarea acestor situaţii.
Pentru eliminarea oricăror neclarităţi privind fluxul informaţional-decizional, dar şi desfăşurarea
activităţilor de coordonare şi control se impune stabilirea în cuprinsul legii a responsabilităţilor generale
atât pentru CCPIC ca structură a MAI cu rol de coordonare şi control la nivel naţional, cât şi pentru
autorităţile publice responsabile şi proprietarii/operatorii/ administratorii de ICN/ICE .
Actul normativ în vigoare instituie pentru
autorităţile publice responsabile şi
proprietarii/operatorii/administratorii de ICN/ICE doar obligativitatea pregătirii ofiţerilor de legătură
pentru securitatea ICN/ICE. În aceste condiţii având în vedere complexitatea domeniului se impune
pregătirea întregului personal care încadrează compartimentele desemnate în domeniul PIC[art. 8 alin (5)].
Totodată, pentru a asigura condiţiile unei pregătiri continue se impune instituirea obligativităţii
autorizării ofiţerilor de legătură pentru ICN/ICE desemnate o dată la doi ani.
Stabilirea autorităţilor publice responsabile prin anexa 1 la actul normativ îngreunează procesul de
desfăşurare a activităţilor având în vedere desele schimbări în arhitectura Guvernului care generează
redistribuirea responsabilităţilor în ceea ce priveşte protecţia infrastructurilor critice naţionale şi europene.
Deşi protecţia infrastructurilor critice este una din componentele principale ale securităţii naţionale în
prezent prin OUG nr. 98/2010 nu sunt stabilite măsuri de ordin financiar – fiscal menite să sprijine
consolidarea protecţiei acestor obiective furnizoare de servicii esenţiale.
Din reglementarea în vigoare nu reiese în mod explicit care este organismul la nivel naţional care are
obligaţia de a transmite CE documentele stabilite de Directiva Europeană [art. 6 alin (5)]
Reglementarea actuală prevede obligativitatea autorităţilor publice responsabile de a participa la
activităţi organizate de CE fără a menţiona în mod explicit mecanismul de comunicare în cadrul acestui
proces, respectiv cooptarea MAI prin CCPIC în calitate de punct naţional de contact în domeniu [ art. 6 alin
(6)].
1.2. În cazul proiectelor de acte
normative care transpun legislaţia
Uniunii Europene sau creează cadrul
pentru aplicarea directă a acesteia, se
vor specifica doar actele Uniunii
Europene în cauză, însoţite de
elementele de identificare ale acestora
2. Schimbări preconizate

Prezenta lege face parte din seria de acte normative necesare
actualizării legislaţiei naţionale care transpune prevederile
Directivei Consiliului 2008/114/CE din 8 decembrie 2008
privind identificarea şi desemnarea infrastructurilor critice
europene şi evaluarea necesităţii de îmbunătăţire a protecţiei
acestora, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 345/75 din
23.12.2008.

- întregirea competenţelor de conducere ale primului – ministru în contextul în care autorităţile publice

responsabile sunt singurele instituţii cu atribuţii de conducere în domeniul PIC;
- instituie explicit la nivelul legii competenţa primului-ministru de a conduce activităţile în domeniul
PIC şi de a emite decizii referitoare la atribuţiile ce-i revin;
- instituie obligativitatea, pentru toate persoanele de drept public şi privat de a participa la procesul de
identificare şi desemnare a ICN/ICE dacă acestea desfăşoară activităţi în sectoarele şi subsectoarele
menţionate în anexa nr. 1 a prezentului act normativ;
- pentru a asigura informarea în timp real a primului-ministru cu privire la evoluţiile din domeniul de
referinţă se instituie un mecanism de comunicare între CCPIC şi autorităţile publice responsabile;
- asigură o mai bună înţelegere obligaţiilor ce revin tuturor actorilor implicaţi în respectarea
prevederilor legislative privind protecţia informaţiilor clasificate prin enunţarea acestora într-o secţiune
distinctă;
- instituie mecanismul pentru identificare a potenţialelor infrastructuri critice naţionale care în prezent
nu au identificate autorităţi publice responsabile;
- creează temeiul pentru stabilirea autorităţilor publice responsabile prin hotărâre a Guvernului,
concomitent cu abrogarea prevederilor O.U.G. nr. 98/2010 care nominalizau, la nivelul legii, aceste
autorităţi, îngreunând astfel procesul de desemnare a APR imediat după momentul identificării lor;
- se transformă CCPIC în Centru Naţional PIC având în vedere responsabilităţile ce vor reveni acestuia
la nivel naţional, odată cu extinderea competenţelor MAI în ceea ce priveşte planificarea strategică,
coordonarea, monitorizarea permanentă şi controlul exercitate la celelalte APR, în vederea verificării
stadiului implementării activităţilor în domeniul PIC;
- stabileşte responsabilităţile generale ale CNCPIC, autorităţilor publice responsabile şi
proprietarilor/operatorilor/administratorilor de ICN/ICE;
- aduce clarificări în ce priveşte conducerea, coordonarea şi controlul la nivel naţional în domeniul de
referinţă;
- instituie obligativitatea autorizării ofiţerilor de legătură pentru securitatea ICN/ICE desemnaţi la
nivelul fiecărei autorităţi publice responsabile, în condiţiile stabilite prin decizie a primului-ministru;
- completează normele referitoare la pregătirea personalului în sensul că instituie obligativitatea
pregătirii întregului personal care desfăşoară activităţi în domeniu şi nu numai a ofiţerilor de legătură
pentru securitatea ICN/ICE;
- întregeşte lista definiţiilor şi completează definiţia protecţiei infrastructurilor critice;
- clarifică mecanismul de transmitere a unor documente către CE;
- completează lista cu sectoare şi subsectoare potenţial deţinătoare de infrastructuri critice în domeniile
financiar-bancar, respectiv cultură şi patrimoniu, având în vedere recomandările CE, CSAT şi bunele
practici promovate de unele state membre;
- creează posibilitatea acordării de facilităţi fiscale pentru a sprijini entităţile de drept privat deţinătoare
de ICN /ICE în asigurarea resurselor necesare îmbunătăţirii măsurilor de protecţie pentru ICN/ICE.
3. Alte informaţii

Nu este cazul.
Secţiunea 3
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impactul macroeconomic
Nu este cazul.
2. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat
Nu este cazul.
21 Impactul asupra sarcinilor administrative
Nu este cazul.
2
2 Impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii
Nu este cazul.
3. Impactul asupra mediului de afaceri
Nu este cazul.
4. Impactul social
Nu este cazul.
5. Impactul asupra mediului
Nu este cazul.
6. Alte
Adoptarea reglementării conduce la creşterea nivelului de protecţie a infrastructurilor critice,
informaţii
fiind importantă pentru dezvoltarea economică, menţinerea funcţiilor vitale ale societăţii şi
siguranţa cetăţenilor.
Totodată reglementarea încurajează operatorii economici deţinători ai unor infrastructuri
critice să dezvolte măsurile de protecţie a acestora, beneficiind în acest sens de facilităţi
fiscale, aferente cheltuielilor realizate în acest scop.

Secţiunea 4
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat
Indicatori
1
Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus,
din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
(i) contribuţii de asigurări
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
(iii) bunuri şi servicii

Anul
curent
2
2016

Următorii ani
3
2017

4
2018

5
2019

6
2020

- mii lei Media pe 5
ani
7

Prezentul act normativ nu are impact în acest domeniu.

Prezentul act normativ nu are impact în acest domeniu.

Secţiunea 5
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
b) Măsuri normative necesare pentru
aplicarea prevederilor proiectului de act
normativ:
a) acte normative în vigoare ce vor fi
modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în
vigoare a proiectului de act normativ;
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în
vederea implementării noilor dispoziţii.
11 Compatibilitatea proiectului de act normativ
cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu
legislaţia Uniunii Europene în cazul proiectelor
ce transpun prevederi ale Uniunii Europene.
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a
actelor normative ale Uniunii Europene.
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene
5. Alte acte normative şi/sau documente
internaţionale din care decurg angajamente
6. Alte informaţii

a) - Hotărârea Guvernului nr. 1110 /2010 privind
componenţa, atribuţiile şi modul de organizare ale
Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia
infrastructurilor critice
- Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind
structura organizatorică şi efectivele MAI, precum şi
pentru modificarea unor acte normative, cu
modificările şi completările ulterioare.
b) Hotărârea Guvernului pentru stabilirea autorităţilor
publice responsabile.
Nu este cazul.
Nu este cazul.
Nu este cazul.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
Nu este cazul.

Secţiunea 6
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul de consultare cu În procesul de elaborare a proiectului de act normativ au
organizaţii neguvernamentale, institute de avut loc consultări cu reprezentanţi ai autorităţilor
cercetare şi alte organisme implicate
publice responsabile desemnaţi în Grupul de lucru
interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice
Punctele de vedere ale acestora au fost integrate în
conţinutul proiectului de act normativ
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care Alegerea are la bază prevederile anexei nr. 1 a OUG nr.
a avut loc consultarea, precum şi a modului în
98/2010 precum şi Decizia nr. 174/2015 a primului
care activitatea acestor organizaţii este legată de ministru pentru înlocuirea anexei nr. 1 a Deciziei nr.
obiectul proiectului de act normativ
53/2011 privind aprobarea componenţei Grupului de
lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor
critice precum şi a Regulamentului de organizare şi
funcţionare al acestuia.
3. Consultările organizate cu autorităţile
administraţiei publice locale, în situaţia în care
proiectul de act normativ are ca obiect activităţi
ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de
consultare a structurilor asociative ale
autorităţilor administraţiei publice locale la
elaborarea proiectelor de acte normative
4.Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor
interministeriale, în conformitate cu prevederile În procesul de elaborare a proiectului de act normativ au
Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind
avut loc consultări cu autorităţile publice responsabile
constituirea consiliilor interministeriale
desemnate în cadrul anexei nr. 1 a OUG nr. 98/2010.
permanente
5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
Este necesar avizul Consiliului Legislativ
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
6. Alte informaţii
Nu este cazul
Secţiunea 7
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ
1. Informarea societăţii civile cu privire la
Nu este cazul.
necesitatea elaborării proiectului de act normativ
2. Informarea societăţii civile cu privire la
eventualul impact asupra mediului în urma
implementării proiectului de act normativ,
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii
cetăţenilor sau diversităţii biologice
3. Alte informaţii
Nu este cazul.
Secţiunea 8
Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului
Instituţiile responsabile cu implementarea măsurilor
de act normativ de către autorităţile
cuprinse în proiectul de act normativ sunt autorităţile
administraţiei publice centrale şi /sau locale –
publice responsabile desemnate şi proprietarii/
înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea
operatorii/administratorii de infrastructuri critice
competenţelor instituţiilor existente
naţionale/europene desemnate conform legislaţiei în
vigoare.
2. Alte informaţii
Nu este cazul.

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiectul Legii pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia
infrastructurilor critice, pe care îl supunem spre adoptare.
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