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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 COMISIA PENTRU APĂRARE, 

ORDINE PUBLICĂ ȘI 

SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 

 
 

București,  27 mai 2021 

Nr. Plx. – 659/2020 
Către,  

BIROUL PERMANENT 

AL 

CAMEREI DEPUTAȚLOR 

 

 

 

  Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra propunerii 

legislative pentru completarea Legii nr.182/2002 privind protecția informațiilor 

clasificate trimis Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei apărare, 

ordine publică și siguranță națională cu adresa Plx 659/2020. 

  În raport cu obiectul şi conținutul reglementării, propunerea legislativăface 

parte din categoria legilor ordinare. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Badea Mihai Alexandru 

 

PREŞEDINTE, 

Constantin Șovăială 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 

COMISIA JURIDICĂ, DE  DISCIPLINĂ 

ŞI IMUNITĂŢI 
COMISIA PENTRU APĂRARE, 

ORDINE PUBLICĂ ȘI 

SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 

  

 

București, 27.05.2021 

Plx. 659/2020 

 

R A P O R T   C O M U N 

asupra propunerii legislative pentru completarea Legii nr.182/2002 privind 

protecţia informaţiilor clasificate 

 

 

 În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisia 

juridică, de disciplină și imunități au fost sesizate spre dezbatere, în fond, cu 

propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.182/2002 privind protecţia 

informaţiilor clasificate, transmis cu adresa Pl.x. 659/2020 din 20 octombrie 2020, 

înregistrat la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională cu nr. 4c-

15/326 din 21 octombrie 2020 și la Comisia juridică, de disciplină și imunități cu nr. 

4c-13/1009 din 21 octombrie 2020. 

 Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 

91 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 

şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă în ședința din 14 octombrie 2020. 

 Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă cu observații și 

propuneri, conform avizului nr. 865 din 25 august 2020. 

 Consiliul Economic și Social, prin adresa nr.7378 din 13 august 2020, 

avizează favorabil propunerea legislativă. 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii 

nr.182/2002, prin introducerea unui nou articol potrivit căruia avizul, retragerea sau, 

după caz, respingerea acordării certificatului de securitate sau a autorizației de acces 

pentru persoanele cu atribuții nemijlocite în domeniul protecției informațiilor 

clasificate se transmit, motivat, către solicitant și către beneficiarul nemijlocit. 

Guvernul României, prin punctul său de vedere transmis cu adresa nr.1420 
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din 15 martie 2021, nu susține adoptarea acestei inițiative legislative.  

În conformitate cu prevederile art.61 și art.63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță 

națională au examinat propunerea legislativă în ședința în format mixt (fizic și on-

line) din 13 aprilie 2021. 

La lucrările Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din 

totalul de 25 membrii, au fost prezenți conform listei de prezență. 

La lucrările Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au 

participat, în calitate de invitați, domnul Marius Bălu, Secretar de stat și şeful 

Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului din 

cadrul Ministerului Apărării Naționale, domnul Gabriel Marius Mureșan, Secretar de 

stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, doamna Simona Caraiani, director 

adjunct Direcția juridică a ORNISS și doamna Monica Nedelea, șef departament în 

cadrul aceleiași instituții, doamna Angelica Radu, șef serviciu juridic al Serviciului 

de Informații Externe și doamna Cristina Nițu, consilier juridic, Serviciul Român de 

Informații. 

 În urma dezbaterii și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru apărare, 

ordine publică și siguranță națională au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea 

unui raport preliminar de respingere a propunerii legislative pentru completarea 

Legii nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate. 

Comisia juridică, de disciplină și imunități, a dezbătut inițiativa legislativă 

în ședința în sistem mixt din data de 27 mai 2021. 

La ședința Comisiei juridice, de disciplină și imunități deputații au fost prezenți 

conform listei de prezență. 

La lucrările Comisiei juridice, de disciplină și imunități a participat în calitate 

de invitat doamna Elena Nițu, consilier juridic, Serviciul Român de Informații.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și ai 

Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au hotărât, cu 

majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport comun de 

respingere a propunerii legislative pentru completarea Legii nr.182/2002 privind 

protecţia informaţiilor clasificate.  

 În raport de obiectul și conținutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 
   

PREŞEDINTE, 

Badea Mihai Alexandru 

 

PREŞEDINTE, 

Constantin Șovăială 

 

 

 

 


