
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

 
 

privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la Forumul 
Internaţional al Echipelor de Răspuns la Incidente de 
Securitate Cibernetică (Forum of Incident Response and 
Security Teams-FIRST) şi la Forumul TF/CSIRT Trusted 
Introducer (T1) din cadrul Asociaţiei Transeuropene a 
Reţelelor din Domeniul Cercetării şi al Educaţiei 
(Transeuropean Research and Education Network 
Association-TERENA) în scopul menţinerii participării 
Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate 
Cibernetică, CERT-RO la aceste două organisme 
neguvernamentale 
  

 
Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 
 
Articol unic. - (1) Se aprobă plata taxei de aderare a 

Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate 
Cibernetică CERT-RO, instituţie aflată în coordonarea 
Ministerului pentru Societatea Informaţională, la Forumul 
Internaţional al Echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate 
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Cibernetică (Forum of Incident Response and Security                  
Teams-FIRST), în cuantumul echivalentului în lei al sumei de 800 
dolari, plătibilă o singură dată, precum şi al cotei-parte din 
cotizaţia anuală de participare, aferentă lunilor octombrie, 
noiembrie şi decembrie 2012, în cuantumul echivalentului în lei al 
sumei de 333 dolari. 

(2) Se aprobă plata cotizaţiei anuale de participare a 
Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate 
Cibernetică CERT-RO, instituţie aflată în coordonarea 
Ministerului pentru Societatea Informaţională, la Forumul 
Internaţional al Echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate 
Cibernetică (Forum of Incident Response and Security                   
Teams-FIRST), în limita echivalentului în lei al sumei de 2.000 
dolari, anual. 

(3) Se aprobă plata cotizaţiei anuale a Centrului Naţional de 
Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO, 
instituţie aflată în coordonarea Ministerului pentru Societatea 
Informaţională, în calitate de membru cu drepturi depline, la 
Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (TI) din cadrul Asociaţiei 
Transeuropene a Reţelelor din Domeniul Cercetării şi al Educaţiei 
(Transeuropean Research and Education Network                 
Association-TERENA), în limita echivalentului în lei al sumei de 
1.056 euro, anual. 

(4) Echivalentul în lei al sumelor prevăzute la alin. (l)-(3) se 
va calcula pe baza cursului de schimb leu/dolar, respectiv leu/euro, 
în vigoare la data efectuării plăţii. 

(5) Sumele prevăzute la alin. (l)-(3) se asigură de la bugetul 
de stat, prin bugetul aprobat anual Ministerului pentru Societatea 
Informaţională. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 
şedinţa din 30 septembrie 2014, cu respectarea prevederilor                 
art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. 
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