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În conformitate cu prevederile art. 171 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaților,
republicat, în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană (TUE), a Protocolului nr.1 și
Protocolului nr.2, Anexe la TUE și a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost sesizată, în data de 17.02.2021,
pentru examinare în fond și întocmirea unui proiect de opinie cu, Comunicarea comună către
Parlamentul European și Consiliu - Strategia de securitate cibernetică a UE pentru
deceniul digital - JOIN (2020)18.
Securitatea cibernetică este una dintre principalele priorități ale Comisiei Europene și una
dintre pietrele de temelie ale Europei digitale și conectate. Creșterea numărului de atacuri
cibernetice în timpul crizei provocate de pandemia SARS-CoV-2 a demonstrat importanța
protejării spitalelor, a centrelor de cercetare, a instituțiilor administrației publice și a economiei
în general.
Pe 16 decembrie 2020, Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru
afaceri externe și politică de securitate au prezentat noua Strategie de Securitate Cibernetică a
Uniunii Europene (UE).
Strategia se bazează pe 3 instrumente principale (reglementare, investiții, inițiative
politice), care abordează 4 domenii de intervenție a UE:
1. Reziliență, suveranitate tehnologică și poziția de lider prin reformarea normelor
pentru securitatea rețelelor și a sistemelor informatice în cadrul unei Directive
privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate cibernetică în Uniune
(Directiva NIS 2.0).
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2. Consolidarea capacității operaționale de prevenire, descurajare și reacție la
atacurile și crizele cibernetice. Sprijinirea statelor membre UE în vederea protejării
cetățenilor și a intereselor de securitate națională.
3. Promovarea unui spațiu cibernetic global și deschis. UE va colabora cu
partenerii externi pentru promovarea unui model politic și a unei viziuni comune în
care statul de drept, drepturile omului, libertatea și democrația să fie respectate.
4. Securitatea cibernetică în instituțiile, organismele și agențiile UE. Comisia
Europeană dorește o abordare interinstituțională la nivel UE, atât privind modul de
gestionare a informațiilor clasificate, cât și a informațiilor sensibile neclasificate.
Inițiativele strategice ale Comisiei Europene în cadrul pilonului „Reziliență, suveranitate
tehnologică și poziția de lider”
 Adoptarea Directivei NIS 2.0
 Revizuirea propunerii unei noi Directive a UE privind reziliența infrastructurilor critice
 Construirea unui scut european de securitate cibernetică
 Propunerea pentru un cod de rețea pentru securitatea cibernetică în fluxurile
transfrontaliere de energie electrică
 Propunerea de Regulament privind reziliența operațională digitală a sectorului financiar
 Infrastructură de comunicații ultra-securizată
 Securizarea rețelelor mobile 5G
 Reglementare privind cerințele de securitate cibernetică pentru IoT și serviciile asociate
 O securitate sporită a Internetului prin crearea unui serviciu securizat de tip DNS
european
Inițiativele strategice ale Comisiei Europene în cadrul pilonului „Consolidarea capacității
operaționale de prevenire, descurajare și reacție la atacurile și crizele cibernetice”
 Joint Cyber Unit (JCU)
 Crearea EU Cyber Intelligence Working Group
 Un plan de acțiune privind sinergia dintre industria civilă, de apărare și industria spațială
Inițiativele strategice ale Comisiei Europene în cadrul pilonului „Promovarea unui spațiu
cibernetic global și deschis”
 Noua strategie de standardizare în domeniul securității cibernetice
 Cooperarea cu partenerii și comunitatea părților interesate
 Rețeaua UE de diplomație cibernetică
 Consolidarea capacităților globale și atenuarea amenințărilor cibernetice
 Noua Agendă externă de consolidare a capacității cibernetice a UE

2

Inițiativele strategice ale Comisiei Europene în cadrul pilonului „Securitatea cibernetică în
instituțiile, organismele și agențiile UE”
 Noi norme obligatorii privind securitatea informațiilor și cea cibernetică
 Investiții sporite pentru a ajuta instituțiile UE
 Program de conștientizare privind securitatea și igiena cibernetică
 Consolidare și un nou mandat pentru CERT-EU

Membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au examinat
Comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu - Strategia de securitate
cibernetică a UE pentru deceniul digital - JOIN (2020)18, în ședințele din 4 și 9 martie 2021. În
urma dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi (14 voturi pentru) să
aprobe un proiect de opinie favorabil asupra acestei comunicări.
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