Apelul societății civile pentru declararea neconstituționalității Legii securită ții
cibernetice
Treisprezece organizatii neguvernamentale consideră că Legea securității
cibernetice, în forma aprobată de Parlament, încalcă garanțiile constituționale
privind viața privată și cer ca legea să fie analizată de Curtea Constituțională a
României înainte de promulgarea ei.
Pentru că nu au competența legală de a sesiza CCR, organizațiile semnatare s-au
adresat azi, 22 decembrie, la 25 de ani de la abolirea regimului opresiv și securistic,
acelor instituții care au această cădere, după cum urmează:
1. Parlamentului României, expresia cea mai înaltă a voinței populare. Legea a fost
adoptată fără nicio dezbatere în Camera Deputaților, iar Senatul a ignorat orice
punct de vedere venit din partea societății civile. Fie și în al doisprezecelea ceas,
Parlamentul trebuie să se asigure că votul său, transpus în lege, asigură respectarea
drepturilor omului consființite prin Constituție.
2. Înaltei Curți de Casație și Justiție, instanța supremă în România. Ne exprimăm
speranța că ÎCCJ va fi la înălțimea așteptărilor cetățenilor și se va constitui în garant
al primatului legii și al statului de drept.
3. Avocatului Poporului, care prin lege are ca scop apărarea drepturilor și libertăților
persoanelor în raport cu autoritățile statului. Avocatul Poporului a intervenit într-o
manieră asemănătoare în cazul unor legi de aceeași factură (cum ar fi legea cartelelor
prepay) și sperăm că va rămâne consecvent acțiunilor sale în ceea ce privește
respectarea dreptului la viață privată.
4. Președintelui Klaus Iohannis, cel în măsură să respingă promulgarea. Încă din
prima zi de mandat, Președintele este în situația de a face dovada atașamentului său
față de respectarea drepturilor omului în România. O eventuală promulgare a legii
securismului cibernetic poate da tonul relației dintre cetățean și stat pentru
următorii cinci ani. (citiți scrisoarea adresată președintelui României)
Principalele critici ale organizațiilor semnatare la adresa Legii securității cibernetice
sunt:
1. Problema: Access la date informatice într-un mod extrem de vag pentru
foarte multe instituții.
- Soluție: Accesul la datele informatice se poate face doar în condițiile Codului
de Procedură Penală (art 138 și 140)
2. Problema: Legea se aplică tuturor persoanelor de drept public și privat,
deci o arie extrem de largă.
- Soluție: Legea trebuie să se aplice doar persoanelor de drept public și privat
identificate ca Infrastructuri Critice. Lista acestora trebuie să fie în lege. (la fel
ca în propunerea de Directivă NIS)
3. Problema: Legea acordă SRI competențe principale în domeniul
securității cibernetice.

-

Soluția: Conform propunerii de directivă NIS, aceasta ar trebui să fie
„organisme civile, care să funcționeze integral pe baza controlului democratic,
și nu ar trebui să desfășoare activități în domeniul informațiilor”.
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