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AL 
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Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra Propunerii legislative pentru 

modificarea art.11 alin.(1) lit.c) din Legea nr.51/1991 privind securitatea naţională a 

României, trimisă Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru apărare, ordine 

publică și siguranță națională cu adresa nr. PLx. 561/2021. 

În raport cu obiectul şi conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

organice. 

 

 

 

 

 

       PREȘEDINTE,                                                           PREȘEDINTE, 

 

     Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă                                                   Pavel Popescu 
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RAPORT COMUN 

asupra Propunerii legislative pentru modificarea art.11 alin.(1) lit.c) din Legea nr.51/1991 

privind securitatea naţională a României 

 

 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională și Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi au fost sesizate spre dezbatere pe fond cu Propunerea legislativă pentru modificarea 

art.11 alin.(1) lit.c) din Legea nr.51/1991 privind securitatea naţională a României, trimisă cu 

adresa nr. PLx. 561/2021 din 13 decembrie 2021 şi înregistrată la Comisia pentru apărare, ordine 

publică și siguranță națională cu nr. 4c-15/414 din 13 decembrie 2021, iar la Comisia juridică, de 

disciplină și imunități cu nr. 4c-13/1014 din 14 decembrie 2021. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea prevederilor art.11 

alin.(1) lit.c) din Legea nr.51/1991, în sensul includerii în categoria beneficiarilor de informaţii 

în domeniul securităţii naţionale a primarilor de sector din municipiul Bucureşti şi a primarilor 

municipiilor reşedinţă de judeţ. 

În conformitate cu prevederile art. 75 alin.(1) din Constituția României, republicată, şi ale 

art.92 alin.(8) pct.2 lit. j) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera 

Deputaților este primă Cameră sesizată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, conform avizului cu nr. 

963/06.12.2021. 

Consiliul Economic și Social a avizat nefavorabil conform avizului cu nr. 

7887/23.11.2021. 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităților naționale a 

avizat favorabil, potrivit avizului cu 4c-6/1254/9 februarie 2022. 

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a avizat favorabil 

propunerea legislativă, potrivit avizului cu 4c-7/637/2 februarie 2022. 

În conformitate cu prevederile art.62 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Camera Deputaților a dezbătut 

propunerea legislativă în ședința desfășurată în data de 1 martie 2022, cu prezență fizică și 

online. La lucrările Comisiei au fost prezenți deputați conform listei de prezență. 
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În baza prevederilor art. 56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la 

dezbateri au participat ca invitați din partea Serviciului Român de Informații, Serviciului de 

Informații Externe, precum și din partea Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete 

de Stat. 

În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au 

examinat inițiativa legislativă, expunerea de motive, avizul Consiliului Legislativ și  avizul 

Consiliului Economic și Social în ședința desfășurată în sistem mixt (fizic/online) din 8 martie 

2022.  

La dezbateri, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au fost prezenți 

conform listei de prezență. 

În urma dezbaterilor membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități și membrii 

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

voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor  adoptarea Propunerii legislative pentru 

modificarea art.11 alin.(1) lit.c) din Legea nr.51/1991 privind securitatea naţională a României 

cu amendamentele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. 

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

categoria legilor organice. 

 

 

 

 

                      PREȘEDINTE,                                                              PREȘEDINTE, 

        Laura-Cătălina Vicol-Ciorbă                                                      Pavel Popescu 
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Anexă PLx.561/2021 

 

 

 

AMENDAMENTE  ADMISE 

 

la propunerea legislativă pentru modificarea art.11 alin.(1) lit.c) din Legea nr.51/1991 privind securitatea naţională a României 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Forma propusă Amendamente admise Motivare 

1.  

 

LEGE 

 

pentru modificarea art.11 alin.(1) lit.c) din 

Legea nr.51/1991 privind securitatea națională 

a României 

 

 

LEGE 

 

pentru modificarea și completarea art.11 din 

Legea nr.51/1991 privind securitatea națională 

a României 

 

Tehnică legislativă 

2.  

Articol unic. – La articolul 11 alineatul (1) din 

Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională 

a României, republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.190 din 18 martie 2014, 

cu completările următoare, litera c) se modifică 

și va avea următorul cuprins: 

 

 

Articol unic. –  Articolul 11 din Legea nr. 

51/1991 privind securitatea națională a 

României, republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.190 din 18 martie 2014, 

cu completările următoare, se modifică și se 

completează după cum urmează: 

 

 

Tehnică legislativă 
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3.  

 

 

 

 

c) prefecților, primarului general al Capitalei, 

primarilor de sector ai Municipiului București, 

primarilor municipiilor reședință de județ, 

precum şi conducătorilor consiliilor județene, 

pentru probleme ce vizează competența 

organelor respective; 

 

1. Litera c) a alineatului (1) se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

 

Nemodificat 

 

 

4.  
 

- 

 

2. După alineatul (1) se introduce un nou 

alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: 

 

”(11) Informațiile pentru securitatea națională 

obținute din străinătate de Serviciul de 

Informații Externe sunt exceptate de la 

dispozițiile alin. (1) lit. c).” 

 

 

 

 Completarea propusă are ca scop atât 

eficientizarea cât și asigurarea protecției 

necesare informațiilor obținute de SIE din 

activitatea externă, ai căror beneficiari 

sunt factorii naționali de decizie care pot 

dispune acțiuni conforme cu valoarea 

socială a informației și cu gradul de 

iminență a pericolului semnalat. Pentru o 

gestionare rațională a resurselor 

informaționale, și o corectă și completă 

informare a beneficiarilor legali, SIE 

valorifică informațiile obținute inclusiv 

către celelalte organe de stat cu atribuții 

în domeniul securității naționale, cu 

competențe descentralizate pe teritoriul 

național, ce pot comunica informația 

integrată, cu relevanță în plan sectorial, 

beneficiarilor prevăzuți la art. 11 lit. c) 

din Lege. Astfel, entitățile enumerate la 

lit. c) beneficiază de informații din sfera 

de competență a SIE, însă indirect, doar 

după ce acestea au fost coroborate cu 

informații obținute de celelalte instituții 

cu atribuții în domeniul securității 

naționale. 

 


