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RAPORT
asupra propunerii legislative privind comunitatea de informaţii
pentru securitatea naţională a României
1. În conformitate cu prevederile art. 89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost sesizată spre
dezbatere, în procedură obişnuită, cu propunerea legislativă privind comunitatea de
informaţii pentru securitatea naţională a României, trimisă cu adresa nr. Pl-x 266 din 19 iulie
2005 şi înregistrată sub nr.32/397 din 19 iulie 2005.
Consiliul Legislativ, cu nr. 849/08.07.2005, a avizat favorabil această propunere
legislativă.
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, cu nr. 31/593 din 31.08.2005 a avizat
negativ această propunere legislativă.
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, cu nr.
25/772/27.06.2006 a avizat favorabil această propunere legislativă.
Guvernul, prin punctul său de vedere, trimis cu nr. 2026/2005, nu susţine adoptarea
propunerii legislative în forma prezentată.
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, prin punctul său de vedere solicitat de comisie şi
trimis cu nr. DSN 1/971 din 01.09.2005, de asemenea, nu susţine adoptarea acestei propuneri
legislative.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare activitatea comunităţii de
informaţii pentru securitatea naţională a României şi se referă, în principal, la definirea
comunităţii de informaţii, instituţiile ce compun sistemul naţional de securitate, crearea a
două organisme integratoare a proceselor iniţiale şi finale ale ciclului activităţii informative,
cunoaşterea, prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale, sancţiuni,
precum şi abrogarea Legii nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a României.

Membrii Comisiei au hotărât elaborarea unui raport de respingere asupra acestei
propuneri legislative, în principal, pentru următoarele motive: iniţiativa legislativă nu
acoperă în totalitate problematica activităţii de informaţii în domeniul securităţii naţionale;
iniţiatorii nu au prevăzut mijloacele financiare, necesare înfiinţării unor structuri a căror
funcţionare vizează noi cheltuieli bugetare; existenţa unor prevederi inconsecvente şi
contradictorii în cuprinsul propunerii legislative; terminologia folosită este insuficient de
adecvată; adoptarea iniţiativei legislative în forma prezentată de iniţiatori ar conduce la
destructurarea actualului cadru normativ în acest domeniu, cadru normativ ce poate fi
îmbunătăţit doar prin modificarea în mod unitar şi coerent a tuturor actelor normative ce
vizează siguranţa naţională şi în strânsă legătură cu noua strategie de securitate, aflată în curs
de elaborare.
2. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor
art. 118 din Constituţia României, republicată.
3. La dezbaterea propunerii legislative au participat în calitate de invitaţi, în
conformitate cu prevederile art. 51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, domnul
Marius Bălu, secretar de stat, domnul colonel Savu Gheorghe şi domnul maior Vasile Florin
din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, domnul colonel Calianu Mihai din cadrul
Serviciului de Informaţii Externe, domnul colonel Popescu Florea, consilier juridic în cadrul
Serviciului de Protecţie şi Pază, doamna Cioban Iulia Madălina şi doamna locotenent Băluţă
Corina, consilieri juridici în cadrul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, domnul colonel
Ţuţui Ionică şi doamna căpitan Panainte Coralia, consilieri juridici în cadrul Serviciului
Român de Informaţii şi domnul deputat Stan Ion, unul dintre iniţiatorii propunerii legislative.
4. La lucrări au fost prezenţi 19 deputaţi din totalul de 23 membri ai comisiei.
Raportul Comisiei a fost adoptat cu 11 voturi pentru respingere şi 8 voturi
împotriva respingerii, din voturile celor prezenţi.
5. Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 86 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată.
În urma dezbaterii, în şedinţa din 29 septembrie 2005, Comisia propune respingerea
propunerii legislative privind comunitatea de informaţii pentru securitatea naţională a
României.
Preşedinte,
Mihai Stănişoară

Red.consultant. Roxana Rus
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Către
BIROUL PERMANENT AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR
Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra propunerii legislative privind
comunitatea de informaţii pentru securitatea naţională a României, trimis cu adresa
nr. Pl-x. 266 din 19 iulie 2005 şi înregistrată sub nr.32/397 din 19 iulie 2005.
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor
organice.
Preşedinte,
Mihai Stănişoară

