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 Către, 
  Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
  Domnului Președinte Adrian SOLOMON 
 
  Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 
  Domnului Președinte Ioan-Sabin SĂRMAŞ 
 
 
                 Vă înaintăm alăturat raportul preliminar asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.104/2021 privind 

înfiinţarea Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică, trimis spre dezbatere în 

fond, Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, Comisiei pentru 

muncă şi protecţie socială și Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

cu adresa nr. PLx. 529/2022 din 26 septembrie 2022.  

 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

Simona BUCURA-OPRESCU 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI  
AMENAJAREA TERITORIULUI 

 
București, 26 octombrie 2022 

Nr. 4c-7/600 
PLx. 529/2022 

            
            
                                                                                     

  RAPORT PRELIMINAR   
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr.104/2021 privind înfiinţarea Directoratului Naţional de 
Securitate Cibernetică  

 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrație publică și 

amenajarea teritoriului, Comisia pentru muncă şi protecţie socială și Comisia pentru 

tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au fost sesizate spre dezbatere în fond cu proiectul 

de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.104/2021 

privind înfiinţarea Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică, transmis cu adresa nr. 

PLx. 529/2022 din 26 septembrie 2022 și înregistrat cu nr.  4c-7/600 din 27 septembrie 2022. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională potrivit prevederilor art. 75 din 

Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în 

şedinţa din 21 septembrie 2022, cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din Constituția 

României. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, cu observații și 

propuneri, conform avizului  nr.566 din 18 mai 2022. 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege, conform 

avizului  nr.3127 din 24 mai 2022. 
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Guvernul nu susține adoptarea inițiativei legislative, conform punctului de 

vedere transmis. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/2021. Potrivit expunerii de motive, iniţiativa 

vizează modul de salarizare a funcţiilor de demnitate publică numite şi a funcţiilor specifice 

de conducere şi de execuţie din cadrul Directoratului. 

În conformitate cu prevederile art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului au examinat proiectul de lege în şedinţa din 

26 octombrie 2022. 

La şedinţa Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului 

deputaţii au fost prezenţi conform listei de prezenţă. 

La dezbaterile care au avut loc au participat, în calitate de invitați, în conformitate 

cu prevederile art.56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 

și completările ulterioare, domnul Bogdan Cătălin Ghelbere - secretar general adjunct - 

Secretariatul General al Guvernului, domnul Marius Stanciu - secretar de stat - Ministerul 

Muncii și Solidarității Sociale, domnul Dan Cîmpean - director și domnul Andrei Iacoboaei - 

director adjunct - Directoratul Național de Securitate Cibernetică. 

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate membrii Comisiei 

au  hotărât cu majoritate de voturi (4 abțineri), adoptarea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.104/2021 privind 

înfiinţarea Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică, cu amendamente admise 

prevăzute în Anexa la prezentul raport preliminar.  

                În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 
 
PREŞEDINTE, 

Simona BUCURA-OPRESCU 
SECRETAR, 

Christine THELLMANN  
  

 
 
 
 
 
 
Șef serviciu, Cristian BITEA 
Consilier parlamentar, Nicoleta TOMA 



Anexă 
Amendamente admise  

 
Nr. 
Crt. 

Text Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. l04/2021 

Text Senat 
 

Amendamente propuse 
(autor amendamente) 

Motivare 

0 1 2 3 4 
1.   LEGE 

pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

l04/2021 privind înfiinţarea Directoratului 
Naţional de Securitate 

Cibernetică 

Nemodificat  

2.    Art.I.- Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.l04/2021 privind înfiinţarea 
Directoratului Naţional de Securitate 
Cibernetică, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.918 din 24 
septembrie 2021, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.l 1/2022, se 
modifică şi se completează după cum 
urmează: 
 

Nemodificat  

3.  Articolul 1 
 Înfiinţarea Directoratului 

 (1) Se înfiinţează 
Directoratul Naţional de 
Securitate Cibernetică, denumit 
în continuare DNSC, organ de 
specialitate al administraţiei 
publice centrale, în subordinea 
Guvernului şi în coordonarea 
prim-ministrului, cu 
personalitate juridică, finanţat 
integral din bugetul de stat, prin 
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului. 
 

  1. La articolul 1 alineatul (1) se 
modifică și va avea următorul cuprins: 
 (1) Se înfiinţează Directoratul 
Naţional de Securitate Cibernetică, 
denumit în continuare DNSC, organ de 
specialitate al administraţiei publice 
centrale, în cadrul aparatului de lucru 
al Guvernului şi în coordonarea prim-
ministrului, cu personalitate juridică, 
finanţat integral din bugetul de stat, prin 
bugetul Secretariatului General al 
Guvernului. 
 

Autori: membrii Comisiei (PSD, PNL, 

UDMR și minoritățile naționale) 

 

 



 5

Nr. 
Crt. 

Text Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. l04/2021 

Text Senat 
 

Amendamente propuse 
(autor amendamente) 

Motivare 

0 1 2 3 4 
4.  Articolul 14 

Încadrarea şi promovarea 
personalului 

Personalul DNSC este angajat 
pe bază de concurs sau examen 
organizat în condiţiile legii, în 
conformitate cu structura 
organizatorică, iar salarizarea 
funcţiilor specifice de 
conducere şi de execuţie din 
cadrul DNSC se stabileşte 
potrivit art. 28 din Legea-cadru 
nr. 153/2017, cu modificările şi 
completările ulterioare, prin 
asimilare cu funcţiile şi salariile 
de bază prevăzute în anexele la 
Legea-cadru şi aplicabile 
categoriei de personal 
respective, cu avizul 
Ministerului Muncii şi 
Protecţiei Sociale şi al 
Ministerului Finanţelor, în 
termen de 45 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă. 
 

1. Articolul 14 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

„Art.14.- Încadrarea, promovarea şi 
salarizarea personalului 

 Personalul DNSC este angajat pe 
bază de concurs sau examen organizat în 
condiţiile legii, în conformitate cu 
structura organizatorică, iar salarizarea 
funcţiilor specifice de conducere şi de 
execuţie din cadrul DNSC se stabileşte 
potrivit Anexei.” 
 

 2. Articolul 14 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

 „ARTICOLUL 14 
 Încadrarea, promovarea şi 

salarizarea personalului 
 Personalul DNSC este angajat pe 
bază de concurs sau examen organizat în 
condiţiile legii, în conformitate cu 
structura organizatorică, iar salarizarea 
funcţiilor specifice de conducere şi de 
execuţie din cadrul DNSC se stabileşte 
potrivit anexei, care face parte 
integrantă din prezenta ordonanță de 
urgență.” 
 
 

Autori: membrii Comisiei (PSD, PNL, 

UDMR și minoritățile naționale) 

Unitate de reglementare. 
 

5.   2. După articolul 20 se introduce 
Anexa „Salarizarea funcţiilor specifice 
de conducere şi de execuţie din cadrul 
Directoratului Naţional de Securitate 
Cibernetică”, având conţinutul anexei 
la prezenta lege. 

 
 

 3. Nemodificat 
 
 
(Anexa modificată se regăsește la 
paginile 7-9.) 
 

Autor: membrii Comisiei (PSD, PNL, 

UDMR și minoritățile naționale) 
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Nr. 
Crt. 

Text Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. l04/2021 

Text Senat 
 

Amendamente propuse 
(autor amendamente) 

Motivare 

0 1 2 3 4 
6.    Art.II.- Începând cu data intrării 

în vigoare a prezentei legi, salariile 
personalului care ocupă funcţii specifice 
de conducere şi de execuţie în cadrul 
Directoratului Naţional de Securitate 
Cibernetică sunt cele stabilite în anexa la 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
104/2021, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 11/2022. 
 

Nemodificat  
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Anexa adoptată de Senat se înlocuiește cu prezenta anexă. 
Anexa  

(Anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 104/2021) 

Salarizarea funcţiilor specifice de conducere şi de execuţie din cadrul Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică 

Funcţii specifice în domeniul securitate cibernetică:  

a) Funcţii de conducere 

 
 

b) Funcţii de execuţie 
 

Nr. 
crt. 

Funcţia Nivelul 
studiilor 

Salariul de 
bază - lei - 
Gradaţia 0 

Coeficient 

5. Expert securitate 
cibernetică; expert preluare, 
analiză primară şi răspuns la 
incidente securitate 
cibernetică; expert 
investigaţii digitale şi analiză 
malware; expert dezvoltare, 
implementare şi 
administrare infrastructuri 
securitate cibernetică; expert 
analiză surse deschise, 
riscuri şi ameninţări 
securitate cibernetică; expert 

S 12500 5,00 

N
r. 
cr
t. 

Funcţia Nivelul 
studiilor 

Salariile de bază - 
lei - 

Coeficient 

 Grad I  Grad II Grad I Grad II 

1. Manager superior 
securitate cibernetică 

S 14916 15975 5,97 6,39 

2. Manager securitate 
cibernetică 

S 14275 14916 5,70 5,97 

3. Coordonator superior 
securitate cibernetică 

S 13705 14037 5,48 5,62 

4. Coordonator securitate 
cibernetică 

S 13126 13705 5,25 5,48 
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accesare fonduri, 
implementare şi 
administrare proiecte 
securitate cibernetică; expert 
legal politici, standardizare 
de securitate cibernetică; 
expert evaluare şi impact 
financiar securitate 
cibernetică; expert politici, 
strategii şi cooperare 
securitate cibernetică; expert 
dezvoltare competenţe, 
aptitudini şi cunoştinţe 
specifice de securitate 
cibernetică 

Superior 
 Principal S 12250 4,90 
 Secundant S 11933 4,77 
 Debutant S 8774 3,51 
6. Asistent securitate 

cibernetică; asistent 
preluare, analiză primară şi 
răspuns la incidente 
securitate cibernetică; 
asistent investigaţii digitale 
şi analiză malware; asistent 
dezvoltare, implementare şi 
administrare infrastructuri 
securitate cibernetică; 
asistent analiză surse 
deschise, riscuri şi 
ameninţări securitate 
cibernetică; asistent accesare 
fonduri, implementare şi 
administrare proiecte 
securitate cibernetică; 
asistent legal politici, 
standardizare de securitate 
cibernetică; asistent evaluare 
şi impact financiar securitate 
cibernetică; asistent politici, 

M 4372 1,75 
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strategii şi cooperare 
securitate cibernetică; 
asistent dezvoltare 
competenţe, aptitudini şi 
cunoştinţe specifice de 
securitate cibernetică 

Treapta IA 
 Treapta I M 4302 1,72 
 Treapta II M 4259 1,70 
 Debutant M 3950 1,58 

 

NOTE: 
i) Salariile de bază se stabilesc prin înmulţirea coeficienţilor prevăzuţi în anexă cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare. 
ii) Salariile de bază prevăzute la lit. a) pentru gradul I şi gradul II cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim. 
iii) Salariile de bază prevăzute la lit.b) sunt pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru 

gradaţia 0 potrivit prevederilor art.10 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

iv) Premiile de excelenţă prevăzute de art.26 din Legea-cadru nr.153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se vor acorda strict pe baza unor 
criterii măsurabile şi măsurate obiectiv, cunoscute de fiecare angajat cu cel puţin 6 luni înaintea acordării acestora şi pe baza rapoartelor individuale de evaluare 
a activităţii profesionale. 

v) Funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Cancelariei Prim-ministrului și Directoratului Naţional de Securitate 
Cibernetică li se aplică prevederile  pct. 3 al notei finale de la Cap. I lit. A pct. I  al Anexei nr. VIII și, respectiv, cele ale pct. 3 al notei finale de la 
Cap. II lit. A pct. I al Anexei nr. VIII din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 

 

 


