
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru completarea Legii nr. 51/1991 privind securitatea 
naţională a României, republicată 
 
 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 

 
Articolul unic – Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională 

a României, republicată în Monitorul Oficialal României, Partea I,  
nr. 190, din 18 martie 2014, se completează după cum urmează: 

 
 
1. “Articolul 3 se completează cu o nouă literă, litera n), 

după cum urmează: ” 
„Art. 3. – Constituie ameninţări la adresa securităţii naţionale a 

României următoarele: 
a) planurile şi acţiunile care vizează suprimarea sau ştirbirea 

suveranităţii, unităţii, independenţei sau indivizibilităţii statului român; 
b) acţiunile care au ca scop, direct sau indirect, provocarea de 

război contra ţării sau de război civil, înlesnirea ocupaţiei militare 
străine, aservirea faţă de o putere străină ori ajutarea unei puteri sau 
organizaţii străine de a săvârşi oricare din aceste fapte; 

c) trădarea prin ajutarea inamicului; 
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d) acţiunile armate sau orice alte acţiuni violente care urmăresc 
slăbirea puterii de stat; 

e) spionajul, transmiterea secretelor de stat unei puteri sau 
organizaţii străine ori agenţilor acestora, procurarea ori deţinerea ilegală 
de documente sau date secrete de stat, în vederea transmiterii lor unei 
puteri sau organizaţii străine ori agenţilor acestora sau în orice alt scop 
neautorizat de lege, precum şi divulgarea secretelor de stat sau neglijenţa 
în păstrarea acestora; 

f) subminarea, sabotajul sau orice alte acţiuni care au ca scop 
înlăturarea prin forţă a instituţiilor democratice ale statului ori care aduc 
atingere gravă drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor 
români sau pot aduce atingere capacităţii de apărare ori altor asemenea 
interese ale ţării, precum şi actele de distrugere, degradare ori aducere în 
stare de neîntrebuinţare a structurilor necesare bunei desfăşurări a vieţii 
social- economice sau apărării naţionale; 

g) acţiunile prin care se atentează la viaţa, integritatea fizică sau 
sănătatea persoanelor care îndeplinesc funcţii importante în stat ori a 
reprezentanţilor altor state sau ai organizaţiilor internaţionale, a căror 
protecţie trebuie să fie asigurată pe timpul şederii în România, potrivit 
legii, tratatelor şi convenţiilor încheiate, precum şi practicii internaţionale; 

h) iniţierea, organizarea, săvârşirea sau sprijinirea în orice mod a 
acţiunilor totalitariste sau extremiste de sorginte comunistă, fascistă, 
legionară sau de orice altă natură, rasiste, antisemite, revizioniste, 
separatiste care pot pune în pericol sub orice formă unitatea şi integritatea 
teritorială a României, precum şi incitarea la fapte ce pot periclita ordinea 
statului de drept; 

i) actele teroriste, precum şi iniţierea sau sprijinirea în orice mod a 
oricăror activităţi al căror scop îl constituie săvârşirea de asemenea fapte; 

j) atentatele contra unei colectivităţi, săvârşite prin orice mijloace;  
k) sustragerea de armament, muniţie, materii explozive sau 

radioactive, toxice sau biologice din unităţile autorizate să le deţină, 
contrabanda cu acestea, producerea, deţinerea, înstrăinarea, transportul sau 
folosirea lor în alte condiţii decât cele prevăzute de lege, precum şi portul 
de armament sau muniţie, fără drept, dacă prin acestea se pune în pericol 
securitatea naţională; 

l) iniţierea sau constituirea de organizaţii sau grupări ori aderarea 
sau sprijinirea sub orice formă a acestora, în scopul desfăşurării vreuneia 
din activităţile enumerate la lit. a)-k), precum şi desfăşurarea în secret de 
asemenea activităţi de către organizaţii sau grupări constituite potrivit legii. 
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m) orice acţiuni sau inacţiuni care lezează interesele economice 
strategice ale României, cele care au ca efect periclitarea, gestionarea 
ilegală, degradarea ori distrugerea resurselor naturale, fondurilor forestier, 
cinegetic şi piscicol, apelor şi altor asemenea resurse, precum şi 
monopolizarea ori blocarea accesului la acestea, cu consecinţe la nivel 
naţional sau regional. 

n) orice acţiuni sau inacţiuni care au ca rezultat afectarea gravă a 
obiectivelor naţionale de securitate din domeniul promovării identităţii 
naţionale, a prezervării şi valorificării patrimoniului cultural, prin 
distrugerea sau degradarea bunurilor culturale mobile clasate în categoria 
“TEZAUR” sau a monumentelor istorice înscrise în lista monumentelor 
istorice, grupa A; traficul ilicit cu bunuri culturale aparţinând 
Patrimoniului Cultural Naţional, inclusiv tentativa; săpăturile arheologice 
ilegale şi toate activităţile asociate braconajului arheologic efectuate în 
zonele de interes naţional aşa cum sunt definite prin O.G. nr. 43/2000 
privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri 
arheologice ca zone de interes naţional.” 

 
 
2. “După articolul 34 se introduce un nou articol, art. 35, după 

cum urmează: ” 
“Art. 35. – În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei 

legi, pentru completarea Legii nr. 51/1991, în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, Guvernul va elabora, la propunerea Ministerului 
Culturii, normele metodologice de aplicare a acesteia.” 
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera 

Deputaţilor în forma iniţială, în condiţiile art. 75 alin. (2) teza a III-a 

din Constituţia României, republicată. 
 
 
 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 

 
FLORIN  IORDACHE 


