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Minusuri legislative
îndomeniul securitãþii
cibernetice

N
ecesitatea unei legi-
slaþii privind securi-
tatea ciberneticã
pentru fiecare sector
al economiei naþio-
nale ºi introducerea
în pachetul legilor
educaþiei naþionale

a unei curricule ºcolare obligatorii pri-
vind însuºirea competenþelor digitale
reprezintã douã dintre soluþiile care ar
reduce riscurile cu care se confruntã
reþelele de comunicaþii, soluþii despre
care au vorbit participanþii la cea de-a
ºaptea ediþie a conferinþei �Securitatea
Ciberneticã�, organizatã, ieri, de Gru-
pul de presã BURSA.

�Este nevoie sã elaborãm ºi sã im-
plementãm un pachet de legi extins cu
incidenþã în domeniul securitãþii ºi
apãrãrii. Dacã în anul 2022 au fost ela-
borate legi ºi norme pentru spaþiul ci-
bernetic, vom continua ºi anul acesta
cupachete de legi pe domenii sectoria-

le pentru a asigura securitatea ciberne-
ticã�, a afirmat Laurenþiu Leoreanu,
preºedintele Comisiei pentru apãrare,
ordine publicã ºi siguranþã naþionalã,
Camera Deputaþilor.

Marius Humelnicu, preºedintele
Comisiei pentru comunicaþii, tehnolo-
gia informaþiei ºi inteligenþã artificia-
lã, din Senat, a subºliniat cã suntempe
ultimul loc în Europa în privinþa indi-
celui DESI: �De aceea este nevoie ca
în legile educaþiei ce vor fi dezbãtute
în actuala sesiune parlamentarã sã in-
troducempentru generaþiile viitoare în
curricula ºcolarã o orã, douã sau trei
ore de creºtere a competentenþelor di-
gitale ale elevilor. România are vârfuri
ºi oameni competenþi, bine pregãtiþi,
dar insuficienþi. De aceea instituþiile
publice centrale ºi locale trebuie sã
investeascã în creºterea competenþelor
digitale�.

Nicoleta Pauliuc, preºedintele Co-
misiei pentru apãrare, ordine publicã

ºi siguranþã naþionalã din Senat, s-a re-
ferit la noua strategie de securitate ci-
berneticã a UE, al cãrei scop este con-
solidarea rezilienþei Europei la ame-
ninþãrile cibernetice ºi asigurarea cã
toþi cetãþenii ºi toate întreprinderile pot
beneficia pe deplin de servicii ºi
instrumente digitale fiabile ºi de
încredere.

�Noua strategie conþine propuneri
concrete de punere în aplicare a unor
instrumente de reglementare, de inve-
stiþii ºi de politicã. Dacã adãugãm ºi
agresiunea ruseascã, avemoargumen-
taþie completã asupra necesitãþii adop-
tãrii unei legislaii moderne privind se-
curitatea ciberneticã a României�, a
declarat Nicoleta Pauliuc.

Securitatea ciberneticã se aflã ºi în
atenþia Consiliului Europei, a precizat
Daniel Cuciurianu, Manager de pro-
iect în cadrul Biroului Programului de
Crimã Ciberneticã al Consiliului
Europei (C-PROC).

�Consiliul Europei, în calitate de or-
ganizaþie internaþionalã, are ca mandat
protejarea drepturilor fundamentale ale
omului, a democraþiei ºi a statului de
drept. Am constatat cã criminalitatea
informaticã reprezintã o ameninþare la
adresa drepturilor fundamentale ale
omului, plecând de la dreptul la viaþã
privatã, la demnitate, la integritate, de-
oarece cauzeazã pierderi financiare ºi
afecteazã infrastructura criticã. De ase-
menea, ameninþã libertatea de expresie
ºi, în final, chiar stabilitatea democrati-
cã a statelor, interferând cu procesele
electorale în numeroase cazuri. (...)
Mandatul Consiliul Europei pleacã de
la asigurarea unui cadru legal interna-
þional pentru toate statele, prin care sã
se asigure un rãspuns clar la criminali-
tatea informaticã�, a spus Daniel Cu-
ciurianu.

GEORGE MARINESCU
(continuare în pagina 4)

Sprint extraordinar
cãtre falimentul
României, în prima
lunã din 2023

N
imeni nu a �acuzat� vreodatã
autoritãþile guvernamentale
ale þãrii noastre de responsa-
bilitate în elaborarea unor po-

litici economice raþionale sau de ge-
stionarea cumpãtatã a banilor publici.

Mereu a fost vorba doar de-
spre diferite �nuanþe� ale ire-
sponsabilitãþii autoritãþilor cen-
trale, susþinute puternic în acest
sens de autoritãþile locale, iar
rezultatul a fost creºterea expo-
nenþialã a datoriei publice în ul-
timul deceniu ºi jumãtate, pe
fondul unei creºteri similare a
divergenþei dintre dinamica datoriilor
ºi a surselor de rambursare.

Conformdatelor de laMinisterul de
Finanþe, datoria administraþiei publice
era de circa 654,5miliarde de lei în no-
iembrie 2022, conform metodologiei
UE, adicã de circa douã ori mai mare
decât în 2018. Produsul Intern Brut a
crescut în aceeaºi perioadã cu doar
41%, fiind estimat la o valoare nomi-
nalã de 1,355 trilioane de lei pentru
întreg anul 2022, dupão revizuire de la

1,357 trilioane de lei.
Deficitul bugetar din perioada pan-

demiei nu a fost decât punctul culmi-
nant al unei �desfrânãri� fiscale mani-
festate prin deficite de peste 3% din
PIB pentru o perioadã îndelungatã,

chiar ºi în anii în care economia
þãrii noastre înregistra cele mai
mari creºteri din UE.

Prin menþinerea dobânzii de
politicã monetarã la un minim
istoric sau aproape de acesta
pentru o perioadã îndelungatã,
BNR a încurajat ºi stimulat
acest comportament fiscal ire-

sponsabil, care este principalul vino-
vat ºi pentru creºterea explozivã a de-
ficitelor externe.

Lipsa completã a oricãror intenþii
mãcar de strunire a cheltuielilor, deºi
ar fi fost nevoie de programe solide ºi
de duratã pentru reducerea acestora, a
fãcut inevitabilã creºterea masivã a
împrumuturilor guvernamentale, care
au spulberat recent recordurile ante-
rioare.

(continuare în pagina 12)

Ministerul Mondial
al Adevãrului

N
u ºtiu dacã avem sau nu un
Guvern mondial dar este din
ce în ce mai limpede cã unul
dintre ministerele sale esen-

þiale este pe cale de asamblare: �Mini-
sterul Adevãrului�. Pentru cei care
încã mai vor sã înþeleagã lumea în
care au ajuns sã trãiascã, lectura ºi
re-lectura textului de geniu al lui
Orwell, �1984� este nu doar folositoa-
re, ci obligatorie. Pe scurt, pînã ce
ajungeþi sã devoraþi singuri paginile
cu pricina, suficient este sã spun cã
amintitul minister este piesã de bazã
din arhitectura instituþional-represivã
a dictaturii fãrã de fisurã, perfecte,
imaginatã de autor. Astãzi, adicã vreo
patru decenii mai tîrziu, ficþiunea este
pe cale sã devinã realitate sub ochii
noºtri, hrãnitã nu doar de paranoia pu-
terii discreþionare a unor regimuri in-
trinsec totalitare, ci ºi de delirul �vi-
zionarilor� societãþii post-umaniste,
alãptaþi, crescuþi în puf ºi educaþi cu
generozitate la sînul bogat al demo-
craþiilor sãtule de atîta libertate indivi-
dualã înrãdãcinatã în ºi hrãnitã de Li-
bertatea lui Dumnezeu însuºi. Pe
frontispiciul ministerului imaginat de
Orwell stau înscrise cele trei principii
fundamentale ale ideologiei ºi acþiu-
nilor sale: Rãzboiul înseamnã Pace,
Libertatea înseamnã Sclavie, Ignoran-
þa înseamnã Putere. Sã le luãm, deci,
pe rînd.

Bãtãlia pentru �Adevãrul� rãzboiu-
lui din Ucraina, evenimentul cel mai
dramatic ºi gravprin consecinþe al vre-

murilor pe care le trãim, este la fel de
durã pe cît sunt luptele cu arme ºi mu-
niþii reale de pe front. ªtiu, o sã spuneþi
cã aºa este în vremuri de rãzboi. Pro-
padanda preia frîiele ºi nimãnui nu îi
mai pasã de adevãr. Lumea trebuie sã
ºtie ºi sã creadã ceea ce spune propa-
ganda oficialã, nu ceea ce spune ina-
micul, ori aºa zisele �prãþi neutre�. Nu
facebine lamoral.Nici al trupelor, nici
al populaþiei. Bun, dar dincolo de pro-
pagandã rãmîn niºte fapte, niºte repere
pe care nu le poate nimeni muta din
loc. Spre exemplu, faptul cã Rusia pu-
tinianã este cea care ºi-a trimis trupele
în Ucraina ºi nu invers. Cã scopul
�operaþiunii speciale� a fost, dincolo
de orice îndoialã, acela de a acapara
pãrþi ale teritoriului unui stat indepen-
dent, juridic recunoscut ca atare pe
plan mondial, inclusiv de cãtre statul
numit Rusia. Abureala cu eliberarea
Ucrainei ºi a Europei de neo-nazismul
ucrainean este purã gargarã ideologi-
cã, în care nu crede nimeni, nici mãcar
în Rusia. Sau, crede? Pãi, dacã te iei
dupã datele puþinelor sondaje de opi-
nie cît de cît credibile, pare cã o bunã
parte a cetãþenilor Rusiei cred în pro-
paganda oficialã a regimului putinian.
Devoie, de nevoie, din interes, din slã-
biciune, lipsã de informare alternativã
sau din ce alte motive, nu prea mai
conteazã, cert este cã pentru aceºti oa-
meni, milioane, Adevãrul Oficial, adi-
cã al Ministerului Adevãrului din Ru-
sia, este singurul valabil.

(continuare în pagina 12)

CÃLIN
RECHEA

ALIN BECHEANU, HEAD OF FRAUD
MONITORING AND PREVENTION,
ING BANK:
”Patru din zece persoane nu

ºtiu sã previnã sau sã

soluþioneze un atac cyber”
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VLAD STOICHIÞESCU, HEAD OF
TECHNOLOGY RISKS DIVISION,
OTTO BROKER:
”Suntem expuºi la riscuri pe

care partenerii de afaceri

pot sã ni le transmitã fãrã

voia lor”
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LAURENÞIU LEOREANU, PREªE-
DINTELE COMISIEI PENTRU
APÃRARE, ORDINE PUBLICÃ ªI
SIGURANÞÃ NAÞIONALÃ,
CAMERA DEPUTAÞILOR:
“Este nevoie de un nou
pachet legislativ cu
incidenþã în domeniul
securitãþii ºi apãrãrii”
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ROMEOMILEA, NETWORK
DEVELOPMENT DIRECTOR,
VODAFONE ROMANIA:
”Rãzboiul - unul hibrid, în

care zona de cyber este

foarte importantã”
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DANIEL CUCIURIANU, MANAGER
DE PROIECT ÎN CADRUL C-PROC:
”Criminalitatea informaticã

reprezintã o ameninþare la

adresa drepturilor

fundamentale ale omului”
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NICOLETA PAULIUC,
PREªEDINTELE COMISIEI PENTRU
APÃRARE DIN SENAT:
”Europa ºi NATO se aflã sub

asediu în ceea ce priveºte

atacurile cibernetice”
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MARIUSHUMELNICU,PREªEDINTELE
COMISIEI PENTRU COMUNICAÞII,
TEHNOLOGIA INFORMAÞIEI ªI
INTELIGENÞÃ ARTIFICIALÃ, SENAT:
“Parteneriatul public-privat
– o condiþie necesarã pentru
a ne putea alinia la Europa
Digitalã”
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IOANA MANEA, CHIEF
INNOVATION OFFICER ARCTIC
STREAM:
“Atacurile cibernetice au

impact mai mare asupra

companiilor cu reþele

industriale”
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Bãtãlia pentru �Adevãrul� rãzboiului din Ucraina,
evenimentul cel mai dramatic ºi grav prin conse-
cinþe al vremurilor pe care le trãim, este la fel de
durã pe cît sunt luptele cu arme ºi muniþii reale
de pe front.


