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Florin Cosmoiu (SRI): Noua Lege a securităŃii cibernetice nu are un
caracter intruziv

Noua Lege a securităŃii cibernetice nu are un caracter intruziv, cum s-a
insistat la un moment dat în dezbaterile publice pe marginea proiectului
legislativ, a declarat, astăzi, Florin Cosmoiu, director al Centrului NaŃional
Cyberint din Serviciul Român de InformaŃii (SRI). „O lege a securităŃii
cibernetice este un pas obligatoriu, pentru că, în august, la nivelul Uniunii
Europene, se va adopta Directiva NIS (Network Internet Security). Deci, acest
proiect al securităŃii cibernetice va deveni modalitatea de transpunere a
Directivei NIS la nivel naŃional. Important este să realizăm această legislaŃie
naŃională pentru a crea obligativitatea deŃinătorilor de diverse infrastructuri în
a-şi lua măsurile necesare de protejare a infrastructurilor cibernetice. S-a
insistat pe caracterul intruziv al acestei legi. Vă spun sincer că nu există astfel
de articole în lege. Nu există decât o prevedere care poate fi considerată că
ar avea un caracter intruziv. Vorbim atunci când o infrastructură suferă un
atac cibernetic, iar deŃinătorul de infrastructură are obligativitatea de a informa
instituŃiile abilitate despre respectivul atac. Cu toate acestea, în respectivele
notificări, datele cu caracter personal sunt protejate”, a spus Cosmoiu, la
ConferinŃa NaŃională de Cybersecurity, organizată la Bucureşti. Potrivit
acestuia, în esenŃă, legea va aduce o serie de câştiguri în ceea ce priveşte
creşterea nivelului de securitate cibernetică la nivel de infrastructuri.
Referitor la stadiul în care se află proiectul de Lege privind securitatea
cibernetică, oficialul SRI a menŃionat că documentul se află pe circuitul de
avizare. „Din câte ştiu, proiectul legii se află la nivelul Ministerului JustiŃiei.
Trebuie obŃinut avizul CSAT, apoi adoptat de Guvern, după care să intre în
procedură parlamentară. În toate aceste etape, legea poate suferi modificări.
ReprezentanŃi ai societăŃii civile au ridicat o serie de probleme, iar cea mai
mare parte a lor a fost corectată de Ministerul ComunicaŃiilor şi, în cel mai
scurt timp posibil, vom avea o asemenea lege”, a subliniat Florin Cosmoiu. În
altă ordine de idei, el a atras atenŃia că internetul este un spaŃiu fără frontiere,
care nu este reglementat la nivel internaŃional şi în care fiecare participant
trebuie să-şi ia măsurile de securitate necesare.


