
1 
 

�

Parlamentul României 

Camera Deputaților 
COMISIA PENTRU POLITICĂ EXTERNĂ    Bucureşti, 08 decembrie 2022 

PROCES VERBAL  

al lucrărilor Comisiei pentru politică externă 

 din perioada 05 – 08 decembrie 2022 

 

În perioada 05 – 08 decembrie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a desfăşurat 
lucrările cu următoarea ordine de zi:  

Marți, 6 decembrie 2022, ora 13.00, sala de ședințe a Comisiei 

 Dezbaterea următoarei inițiative: COM(2022)551 - Propunere de 
RECOMANDARE A CONSILIULUI privind o abordare coordonată la nivelul Uniunii în 
vederea consolidării rezilienţei infrastructurii critice 

În ziua de 06 decembrie 2022, membrii Comisiei pentru politică externă s-au 
întrunit pentru dezbaterea inițiativei aflată pe ordinea de zi. 

Doamna Udeanu Cătălina, șefa Centrului național de coordonare a protecției 
infrastructurii critice din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a declarat că propunerea de 
Recomandare vizează intensificarea la maxim și accelerarea activității de protejare a 
infrastructurii critice în trei domenii prioritare: pregătire, răspuns și cooperare 
internațională, prin acordarea unui sprijin mai puternic din partea Comisiei și asumarea de 
către aceasta a unui rol mai proeminent pentru a îmbunătăți gradul de pregătire și răspunsul 
în fața amenințărilor actuale, precum și consolidarea cooperării între statele membre și cu 
țările terțe învecinate. Din această perspectivă, sunt avute în vedere, cu prioritate, 
sectoarele-cheie ale energiei, infrastructurii digitale, transportului și spațiului. 

Uniunea Europeană are un rol deosebit de important în ceea ce privește infrastructura 
transfrontalieră și în cea folosită pentru furnizarea de servicii transfrontaliere, care 
afectează interesele mai multor state membre. Identificarea clară a acestor infrastructuri 
critice și a entităților care le operează, precum și asumarea unor angajamente colective 
pentru a le proteja sunt în interesul tuturor statelor membre. Comisia încurajează statele 
membre să efectueze teste de reziliență care să vizeze entitățile care operează 
infrastructurile critice, pe baza unui set comun de principii elaborate la nivelul Uniunii. 
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Organizarea acestor teste de reziliență va fi completată prin elaborarea unui Plan privind 
incidentele și crizele care vizează securitatea infrastructurii critice, în baza căruia statele 
membre, instituțiile, organele, oficiile și agențiile UE trebuie să coopereze în vederea oferirii 
unui răspuns la incidentele care vizează infrastructura critică, în special dacă antrenează 
perturbări semnificative ale furnizării de servicii esențiale pentru piața internă.  

Pentru a avea un răspuns coordonat, statele membre sunt invitate să dea curs 
următoarelor recomandări: 
 să își coordoneze răspunsul și să mențină o privire de ansamblu a răspunsului 

transsectorial la perturbările majore ale furnizării de servicii esențiale de către 
entitățile care operează infrastructuri critice în cadrul mecanismului pentru răspuns 
la crize al Consiliului în ceea ce privește infrastructura critică cu relevanță 
transfrontalieră, Planul privind incidentele și crizele de securitate cibernetică de mare 
amploare sau, în cazul unei campanii hibride, al cadrului pentru un răspuns coordonat 
al UE la campaniile hibride; 

 să își intensifice schimburile de informații în cadrul mecanismului de protecție civilă 
al Uniunii pentru a favoriza declanșarea alertelor timpurii și a-și coordona răspunsul 
în cadrul mecanismului în cazul unor astfel de perturbări semnificative; 

 să își sporească disponibilitatea de a răspunde prin intermediul mecanismului de 
protecție civilă al Uniunii la astfel de perturbări majore, în special în cazul în care este 
probabil ca acestea să aibă implicații transfrontaliere – sau chiar paneuropene – 
semnificative și implicații intersectoriale; 

 să colaboreze cu Comisia în ceea ce privește dezvoltarea în continuare a capacităților 
de răspuns relevante în cadrul Rezervei europene de protecție civilă și al rescEU; 

 să invite entitățile care operează infrastructura critică și autoritățile naționale 
relevante să consolideze capacitatea acestor entități de a restabili rapid un nivel 
minim al serviciilor esențiale furnizate; 

 să se asigure că, atunci când este necesară reconstruirea infrastructurii critice, o 
astfel de infrastructură reconstruită va fi rezilientă la întreaga gamă de riscuri 
semnificative care pot apărea, inclusiv în scenarii climatice nefavorabile. 

 să își intensifice lucrările pregătitoare pentru transpunerea și aplicarea Directivei NIS 
2, începând imediat să consolideze capacitățile echipelor naționale de intervenție în 
caz de incidente de securitate informatică, actualizându-și rapid strategiile de 
securitate cibernetică și adoptând cât mai curând posibil planuri naționale de răspuns 
în caz de incidente și crize de securitate cibernetică. 
Pentru a avea un răspuns coordonat, sunt propuse o serie de acțiuni la nivelul Uniunii:  

 Comisia Europeană trebuie să colaboreze cu statele membre pentru a dezvolta 
capacitățile de răspuns în situații de urgență în vederea îmbunătățirii gradului de 
pregătire operațională pentru a aborda efectele imediate și indirecte ale perturbărilor 
majore ale furnizării serviciilor esențiale de către entitățile care operează 
infrastructuri critice; 

 Comisia Europeană trebuie să analizeze și să testeze caracterul adecvat și gradul de 
pregătire operațională a capacității de răspuns existente; să revizuiască periodic 
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eventuala necesitate de a dezvolta noi capacități de răspuns la nivelul UE prin 
intermediul rescEU; să intensifice colaborarea transsectorială pentru a asigura un 
răspuns adecvat la nivelul UE și va organiza exerciții periodice pentru a testa această 
colaborare; să dezvolte ERCC ca centru de criză transsectorial la nivelul UE pentru 
coordonarea sprijinului acordat statelor membre afectate. 

 Comisia Europeană trebuie să colaboreze cu Înaltul Reprezentant, cu statele membre 
și cu agențiile Uniunii în vederea elaborării unui plan privind incidentele și crizele ce 
pot afecta infrastructura critică; 

 Comisia Europeană trebuie să colaboreze cu părțile interesate și cu experții pentru a 
defini posibilele măsuri de redresare post incidente legate de infrastructura cablurilor 
submarine. 
În ceea ce privește cooperarea internațională, Comisia Europeană și Înaltul 

Reprezentant vor sprijini țările partenere pentru a spori reziliența entităților care operează 
infrastructuri critice pe teritoriul acestor țări. De asemenea, vor consolida coordonarea cu 
NATO în ceea ce privește reziliența infrastructurii critice prin intermediul dialogului 
structurat UE-NATO privind reziliența și vor institui un grup operativ în acest scop. 

Statele membre sunt invitate să contribuie, în cooperare cu Comisia și Înaltul 
Reprezentant, la dezvoltarea și punerea în practică accelerată a setului de instrumente al 
UE pentru amenințările hibride și a orientărilor de punere în aplicare menționate în 
concluziile Consiliului privind Cadrul pentru un răspuns coordonat al UE la campaniile 
hibride  și ulterior să le utilizeze pentru a asigura efectul deplin al cadrului pentru un răspuns 
coordonat al UE la campaniile hibride, în special atunci când se analizează și se pregătesc 
răspunsuri cuprinzătoare și coordonate ale UE la campaniile hibride și la amenințările 
hibride, inclusiv cele împotriva entităților care operează infrastructuri critice. 

În urma prezentării realizate de doamna Udeanu Cătălina și a dezbaterilor, membrii 
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, elaborarea unei opinii favorabile pentru 
inițiativa nelegislativă, COM(2022)551. 

În zilele de 05, 07 și 08 decembrie 2022, membrii Comisiei pentru politică externă 
au avut studiu individual.  

La şedinţa Comisiei din data de 06 decembrie 2022 şi-au înregistrat prezenţa, un 
număr de 12 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-Oni (PNL), Cristea 
Andi-Lucian (PSD), Mihălcescu Carmen-Ileana (PSD), Șoldan Gheorghe (PSD), 
Albișteanu Mihail (AUR), Balan Ioan (PNL), Barna Ilie-Dan (USR), Ganţ Ovidiu-Victor 
(Minorități Naționale), Rasaliu Marian-Iulian (PSD), Toda Daniel-Liviu (Neafiliați), 
Tudorache Daniel (PSD). Au fost absenți următorii deputați: Stroe Ionuț Marian (PNL) 
– deplasare, Furtună Mirela (PSD) - deplasare și Predoiu Marian-Cătălin (PNL). 

 

                       Președinte,                     Secretar, 

 

                 Biró Rozália-Ibolya                                     Albișteanu Mihail�


