
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTA ŢILOR                                                                                                           
Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională 
Nr. 4c-12/ 1015/26.09.2017 

                                   Bucureşti, 05.12.2017  
                          PLx. 237/2017 

 
 

 
RAPORT  

asupra propunerii legislative privind Statutul cadrelor de informații 

 
 
 
 1. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională a fost sesizată spre dezbatere pe fond, cu Propunerea legislativă privind 
Statutul cadrelor de informații trimis cu adresa nr. PLx. 237 din 25 septembrie 
2017 şi înregistrat cu nr. 4c-12/1015 din 26.09.2017.  
 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare Statutul cadrelor de 
informații care, în condițiile legii, desfășoară activități de informații, 
contrainformații și de securitate în cadrul Serviciului Român de Informații, 
Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de 
Telecomunicații Speciale, Direcției Generale de Protecție Internă din cadrul 
Ministerul Afacerilor Interne, precum și în cadrul Direcției generale de informații 
a apărării din cadrul Ministerului Apărării Naționale 
 
 2. Consiliul Legislativ, conform avizului cu nr. 737/19.09.2017, a avizat 
favorabil această propunere legislativă, cu observații și propuneri. 
 

3. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, fiind 
incidente dispozițiile art.118 alin. (2) și (3) din Constituția României. 

 
4. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, 

republicată, Camera Deputaţilor este prim ă Cameră sesizată. 
 
5. În conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative au participat 
reprezentați ai Guvernului României, ai Serviciului Român de Informații, 
Serviciului de Informații Externe și ai Serviciului de Protecție și Pază, 
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6.  La lucrările Comisiei au fost prezenţi conform listei de prezență. 
 
Întrucât proiectul are impact bugetar, este necesar  punctul de vedere al 

Guvernului. Guvernul a delegat Ministerului Apărării Naționale sarcina de a 
organiza un grup de lucru pentru formularea unui punct de vedere. În urma 
dezbaterilor în acest grup de lucru nu s-a ajuns la un punct de vedere unitar. 

Pentru a da coerență și predictibilitate juridică, propunerea legislativă 
trebuie analizată în paralel cu o reglementare nouă care să definească activitatea de 
informații, contrainformații și de securitate. În aceeași logică trebuie analizate și 
legislația primară și cea secundară care reglementează activitatea instituțiilor din 
sectorul de securitate și al personalului acestora care desfășoară activități de 
informații, contrainformații și securitate. 

În urma dezbaterilor, în şedinţa din 5 decembrie 2017, membrii Comisiei au 
hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative din motivele 
enunțate mai sus. 

 
 

  
 

 
Preşedinte, 

 
 
 

Dorel - Gheorghe CĂPRAR 
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Către 

BIROUL PERMANENT  

AL CAMEREI  DEPUTA ŢILOR  

 

 Vă înaintăm alăturat, RAPORTUL  asupra asupra propunerii legislative 

privind Statutul cadrelor de informa ții,  trimis cu adresa nr. Pl-x. 237 din 25 

septembrie 2017 şi înregistrat cu nr. 4c-12/1015 din 26.09.2017.  

 
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor organice. 

 

 

Preşedinte, 
 
 
 

Dorel - Gheorghe CĂPRAR 
 


