
PARLAMENTUL ROMANIEI 
Camera Deputaţilor 

Nr.43/XVIII/12/1996 
      

Comisia  pentru apărare, ordine publică 
 şi siguranţă naţională 

01.10.1997 

RAPORT 
           asupra  proiectului de Lege privind  organizarea şi funcţionarea 

  Serviciului de Informaţii Externe 
  
   În urma examinării proiectului de Lege  privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe, în şedinţele din 
11,18,25 iunie; 9,17,24 septembrie şi 1 octombrie 1997, propunem ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare Plenului Camerei 
Deputaţilor, respectând prevederile art.74 alin. (1 ) din Constituţia României, cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text Senat Amendamente Motivare 

0 1 2 3 
1. Art.1. Serviciul de Informaţii Externe este 

organul de stat specializat în domeniul 
informaţiilor externe privitoare la siguranţa 
naţională a României şi face parte din 
sistemul naţional de apărăre. 
   Activitatea Serviciului de Informaţii 
Externe are ca scop obţinerea de informaţii 
necesare garantării suveranităţii, unităţii, 
independenţei şi indivizibilităţii României. 
 
 

Comisia propune eliminarea alineatului 2. 
Art.1. Serviciul de Informaţii Externe este 
organul de stat specializat în domeniul 
informaţiilor externe privind siguranţa 
naţională şi apărarea României şi a 
intereselor sale. 

Finalul art.1 (1) se regăseşte în art.2(1). 
Prevederea din alin. 2, eliminată, se 
regăseşte în sintagma "siguranţa naţională" 
( art.1 din Legea nr. 51/1991). 

2. Art.2 alin.1  Activitatea Serviciului de 
Informaţii Externe este organizată şi 
coordonată de Consiliul Suprem de Apărare 
a Ţării. 
 

Art.2. alin.1. Serviciul de Informaţii 
Externe face parte din sistemul naţional de 
apărare. Activitatea sa este organizată şi 
coordonată de Consiliul Suprem de Apărare 
a Ţării. 
  
 
 

Corelare cu propunerea făcută la art. 1 
alin.1. 

3. Art.3. Controlul asupra activităţii 
Serviciului de Informaţii Externe este 
exercitat de Parlament. În acest scop, 
Comisiile pentru apărare, ordine publică şi 

Comisia propune două alineate din 
conţinutul alineatului 1, art.3 va avea trei 
alineate cu următorul conţinut: 
Art.3. (1) Controlul asupra activităţii 

Mijloacele şi sursele de informare sunt 
elemente vitale ale unui serviciu, protecţia 
lor fiind prevăzută de toate legislaţiile 
naţionale.  
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siguranţă naţională ale celor două Camere 
constituie o comisie specială formată din 5 
membri din rândul acestora. 
           Organizarea, funcţionarea şi 
modalităţile de exercitare a controlului se 
stabilesc printr-un regulament adoptat de 
cele două Camere. 

Serviciului de Informaţii Externe este 
exercitat de Parlament, cu respectarea 
secretului asupra mijloacelor şi surselor de 
informare. 
        (2) În acest scop se constituie o 
comisie specială formată din 3 deputaţi şi 2 
senatori aleşi din cadrul Comisiilor pentru 
apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională ale celor două Camere. 
 (3) Controlul parlamentar are ca 
obiectiv verificarea concordanţei activităţii 
Serviciului de Informaţii Externe cu 
Constituţia şi politica statului român. 
Organizarea, funcţionarea şi modalităţile de 
exercitare a controlului se stabilesc printr-o 
hotărâre comună a celor două Camere. 
 
 

Obiectivul controlului parlamentar este 
necesar să fie cuprins în lege. 

4. Art.4. În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, 
Serviciul de Informaţii Externe conlucrează 
cu ministerele şi celelalte autorităţi  publice. 
     Cu aprobarea Consiliului Suprem de 
Apărare a  Ţării, Serviciul de Informaţii 
Externe poate stabili relaţii cu servicii 
similare din străinătate. 
 
 

Art.4. (1) În scopul îndeplinirii atribuţiilor 
ce îi revin, cât şi pentru asigurarea unei 
politici unitare şi coerente a comunităţii 
informative în plan extern, Serviciul de 
Informaţii Externe conlucrează cu ministere, 
instituţii şi alte persoane juridice stabilite de 
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării. 
 
 
 (2) Cu aprobarea Consiliului Suprem 
de Apărare a Ţării, Serviciul de Informaţii 
Externe poate stabili relaţii cu organisme 
similare din străinătate. 
 
 

Promovarea unei politici coerente şi 
unitare în plan informativ extern. 

5. Art.6. Conducerea Serviciului de Informaţii  
Externe se asigură de către un director, cu 
rang de ministru, numit de Consiliul Suprem 

Art.6. (1)  Conducerea Serviciului de 
Informaţii Externe se asigură de către un 
director, cu rang de ministru, numit de 

Finalul alineatului 1 se propune să fie 
cuprins în art.8 alin.1, articol care conţine 
prevederi referitoare la Consiliul director. 
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de Apărare a Ţării, la propunerea 
Preşedintelui României. Pe lângă director 
funcţionează Consiliul director, ca organ 
deliberativ. 
      La numirea în funcţie, directorul depune 
în faţa Consiliului Suprem de Apărare a 
Ţării următorul jurământ: "Eu,..., jur că voi 
îndeplini cu bună-credinţă şi nepărtinire, în 
deplinul respect  al Constituţiei şi legilor 
ţării, atribuţiile ce îmi revin în calitate de 
director al Serviciului de Informaţii 
Externe". 
 
 

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, la 
propunerea Preşedintelui României. 
 (2) La numirea în funcţie, directorul 
depune în faţa Preşedintelui României 
următorul jurământ: "Eu, ..., jur că voi 
îndeplini cu bună-credinţă şi nepărtinire, în 
deplinul respect al Constituţiei şi legilor 
ţării, atribuţiile ce îmi revin în calitate de 
director al Serviciului de Informaţii 
Externe." 

6. Art.7. Directorul Serviciului de Informaţii 
Externe conduce întreaga  activitate  a 
Serviciului  şi îl reprezintă în raporturile  cu 
ministerele şi celelalte instituţii, autorităţi şi 
organizaţii din ţară, precum şi cu servicii 
similare din străinătate. 
  Directorul aprobă încadrarea, atribuţiile, 
dotarea, normele de funcţionare, 
regulamentele şi structurile organizatorice 
ale unităţilor componente. 
 
    În  executarea atribuţiilor ce revin 
Serviciului de Informaţii Externe, directorul 
emite ordine şi instrucţiuni.  
 

Art.7. (1) Directorul Serviciului de 
Informaţii Externe conduce întreaga 
activitate a Serviciului şi îl reprezintă în 
raporturile cu ministerele,  instituţiile şi alte 
persoane juridice publice şi private din ţară, 
precum şi cu organisme similare din 
străinătate. 
  
 
      (2) Directorul aprobă încadrarea, 
atribuţiile, dotarea, normele de funcţionare, 
regulamentele şi structurile organizatorice 
ale unităţilor componente. 
   (3) În executarea atribuţiilor ce revin 
Serviciului de Informaţii Externe, directorul 
emite ordine şi instrucţiuni, potrivit legii. 
 
 
 

Corelare cu propunerea făcută la art.4. 

7. Art.8. Consiliul director se compune din 
adjuncţii directorului şi şefii unor unităţi din 
structura Serviciului de Informaţii Externe. 

Comisia propune eliminarea alin.3 şi 
articolul va avea trei alineate cu următorul 
conţinut: 

Corelare cu propunerea făcută la art.6 . 
Textul eliminat va fi cuprins în 
Regulamentul de organizare şi funcţionare 
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    Adjuncţii directorului Serviciului de 
Informaţii Externe au rang de secretar de 
stat şi sunt numiţi de Preşedintele României, 
la propunerea directorului Serviciului de 
Informaţii Externe. 
    Consiliul director al Serviciului de 
Informaţii Externe îşi desfăşoară activitatea 
în prezenţa a cel puţin două treimi din 
numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri cu 
votul a cel puţin jumătate plus unu din 
numărul total al membrilor. 
 Componenţa, regulamentul de organizare şi 
funcţionare, precum şi atribuţiile 
Consiliului director se aprobă de către 
directorul Serviciului de Informaţii Externe. 

Art.8. (1)  Pe lângă directorul Serviciului 
de Informaţii Externe funcţionează 
Consiliul director, organ consultativ, 
compus din adjuncţii directorului şi şefii 
unor unităţi din structura Serviciului de 
Informaţii Externe. 
 (2) Adjuncţii directorului Serviciului 
de Informaţii Externe au rang de secretari 
de stat şi sunt numiţi de Consiliul Suprem 
de Apărare a Ţării, la propunerea 
directorului Serviciului de Informaţii 
Externe. 
 (3) Componenţa, regulamentul de 
organizare şi funcţionare, precum şi 
atribuţiile Consiliului director se aprobă de 
către directorul Serviciului de Informaţii 
Externe. 
 
 
 

a Serviciului de Informaţii Externe. 

8. Art.9. Serviciul de Informaţii Externe îşi 
desfăşoară activitatea pe baza Constituţiei, a 
legilor şi a hotărârilor Consiliului Suprem 
de Apărare a Ţării. 
 
  Activitatea Serviciului de Informaţii 
Externe are caracter de secret de stat şi se 
desfăşoară acoperit. În mod excepţional, 
unele activităţi ale Serviciului de Informaţii 
Externe se pot desfăşura deschis. 
      Documentele sunt păstrate în arhiva 
proprie şi nu pot fi consultate decât în 
condiţiile legii, cu aprobarea directorului. 
 
 

Art.9. (1)  Serviciul de Informaţii Externe 
îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu 
Constituţia României, legile ţării, hotărârile 
Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, 
precum şi regulamentele militare. 
 (2) Activitatea Serviciului de 
Informaţii Externe are caracter de secret de 
stat. 
 (3) Documentele serviciului sunt 
păstrate în arhiva proprie şi pot fi 
consultate, în funcţie de clasificare, numai 
în condiţiile legii, cu aprobarea directorului. 

Îmbunătăţire redacţională. 

9. Art.10.alin.1 şi 2 Serviciul de Informaţii Art.10 (1)  Serviciul de Informaţii Externe Imbunătăţire redacţională. 
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Externe este autorizat ca, în condiţiile legii, 
să deţină, să-şi creeze şi să folosească 
mijloace adecvate pentru obţinerea, 
verificarea, evaluarea, valorificarea şi 
stocarea datelor şi informaţiilor referitoare 
la siguranţa naţională. 
     Sursele de informaţii şi mijloacele de 
muncă nu pot fi dezvăluite faţă de nimeni şi 
în nici o împrejurare. 
 

este autorizat ca, în condiţiile legii, să 
folosească metode, să creeze şi să deţină 
mijloace adecvate pentru obţinerea, 
verificarea, evaluarea, valorificarea şi 
stocarea datelor şi informaţiilor referitoare 
la siguranţa naţională. 
      (2) Sursele de informare, metodele şi 
mijloacele de muncă nu pot fi dezvăluite 
faţă de nimeni şi în nici o împrejurare. 
 
 

10. Art.11.  Serviciul de Informaţii Externe are 
dreptul, în condiţiile prevăzute de lege, să 
solicite şi să obţină de la ministere şi 
celelalte autorităţi publice, precum şi de la 
persoane  fizice sau juridice, date, 
informaţii sau documente necesare 
îndeplinirii atribuţiilor sale. 
 
 

Art.11.  Serviciul de Informaţii Externe are 
dreptul, în condiţiile prevăzute de lege, să 
solicite şi să obţină de la persoane juridice 
şi fizice date, informaţii sau documente 
necesare îndeplinirii atribuţiilor sale. 

Sintagma "persoane juridice şi fizice"este 
acoperitoare. 

11. Art.14.  Militarii din Serviciul de Informaţii 
Externe au toate drepturile şi obligaţiile 
prevăzute de actele normative aplicabile  
militarilor armatei române. 
   Salariaţii civili sunt supuşi dispoziţiilor 
Codului Muncii, precum şi celorlalte 
reglementări specifice Serviciului de 
Informaţii Externe. 
  
 

Comisia propune două alineate noi, articolul 
va avea patru alineate cu următorul 
conţinut: 
Art.14. (1)  Cadrele militare în activitate, în 
rezervă şi în retragere din Serviciul de 
Informaţii Externe au toate drepturile şi 
îndatoririle prevăzute de actele normative 
aplicabile armatei române, precum şi de 
reglementările specifice acestui serviciu. 
 
     (2)  Salariaţilor civili li se aplică 
dispoziţiile Codului Muncii, precum şi 
celelalte reglementări specifice ale 
Serviciului de Informaţii Externe şi au un 
nomenclator de funcţii propriu. 
 

Corelare cu prevederile Legii nr. 80/1995, 
privind statutul cadrelor militare. Prevederi 
asemănătoare se regăsesc şi în legile care 
reglementează serviciile de informaţii din 
Canada, Ungaria, Moldova, etc. 
Asigurarea cadrului legal privind 
posibilitatea luării unor măsuri de 
verificare contrainformativă a personalului 
S.I.E., în funcţie de necesităţi. Legislaţiile 
din S.U.A., Germania, Ungaria, Belgia etc, 
cuprin reglementări privind dreptul 
serviciului de a verifica contrainformativ 
personalul său şi/sau obligaţia acestuia de 
a-şi da acordul scris în acest scop. 
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    (3)  Salariaţii civili sunt angajaţi în 
conformitate cu prevederile legale 
referitoare la funcţionarii publici şi sunt 
obligaţi să depună jurământul cu privire la 
respectarea legilor ţării şi a reglementărilor 
specifice Serviciului de Informaţii Externe. 
 
 
 
   (4)  Cadrele militare şi salariaţii civili îşi 
dau acordul scris ca asupra lor să poată fi 
întreprinse măsuri de verificare 
contrainformativă pe întreaga durată a 
raportului juridic de muncă şi pe o perioadă 
de până la 4 ani după încetarea acestuia şi, 
respectiv, până la sfârşitul vieţii pentru 
aceia care au deţinut funcţii cuprinse într-un 
nomenclator stabilit de directorul 
Serviciului de Informaţii Externe.. 
 
 
 

12 Art.18.  Personalul Serviciului de 
Informaţii Externe are obligaţia de a păstra 
cu stricteţe secretul datelor şi informaţiilor 
cunoscute, inclusiv după părăsirea, în orice 
mod, a serviciului. 
     Divulgarea în orice mod a datelor sau 
informaţiilor menţionate la alin. 1 este 
interzisă şi se pedepseşte conform legii. 
 
     În mod excepţional, unele date şi 
informaţii pot fi comunicate numai în cazuri 
autorizate de lege, cu acordul prealabil al 
directorului  Serviciului de Informaţii 
Externe. 

Comisia propune inversarea alineatelor 2 şi 
3. 
Art.18 (1) Personalul Serviciului de 
Informaţii Externe are obligaţia de a păstra 
cu stricteţe secretul datelor şi informaţiilor 
cunoscute, inclusiv după părăsirea, în orice 
mod, a serviciului. 
 
    (2) În mod excepţional, unele date şi 
informaţii pot fi comunicate numai în cazuri 
autorizate de lege, cu acordul prealabil al 
directorului  Serviciului de Informaţii 
Externe. 
 

O mai bună sistematizare a textului. 
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   (3) Divulgarea în orice mod a datelor sau 
informaţiilor ce fac obiectul activităţii 
Serviciului de Informaţii Externe este 
interzisă şi se pedepseşte conform legii. 
 
 
 

13 Art 19 alin.2 Serviciul de Informaţii 
Externe asigură protecţia şi încadrarea în 
alte unităţi sau compartimente de muncă a 
persoanelor care, lucrând acoperit, sunt 
deconspirate, în împrejurări care exclud 
culpa acestora. 
 
 

Art.19 (2) Serviciul de Informaţii Externe 
asigură protecţia, inclusiv  încadrarea în 
muncă a cadrelor militare şi a salariaţilor 
civili care, lucrând acoperit, sunt 
deconspirate, în împrejurări care exclud 
culpa acestora. 
 

Pentru claritatea textului. 

14 Art.20. Activitatea de protecţie 
contrainformativă în exterior, de protecţie a 
personalului propriu, atât în ţară cât şi în 
străinătate, precum şi controlul întregii 
activităţi operative, de pază, curierat 
diplomatic, cifru de stat, asigurare tehnico-
materială, financiară şi sanitară se 
realizează de Serviciul de Informaţii 
Externe prin organe proprii. 

Art.20. Activitatea contrainformativă în 
exterior şi de protecţie a personalului 
propriu, atât în ţară cât şi în străinătate, 
precum şi controlul întregii activităţi 
operative, de pază, curierat diplomatic, cifru 
de stat, asigurare tehnico-materială, 
financiară şi sanitară se realizează de 
Serviciul de Informaţii Externe prin organe 
proprii. 
 
 
 
 

Imbunătăţire redacţională. 

15 Art.21.  Activitatea Serviciului de 
Informaţii Externe se finanţează de la 
bugetul de stat. 
    Modul de planificare, evidenţă şi utilizare 
a fondurilor necesare funcţionării 
Serviciului de Informaţii Externe se 
stabileşte de către Consiliul Suprem de 
Apărare a Ţării, similar reglementărilor 
privind cheltuielile operative. 

Comisia propune eliminarea alineatului 1. 
Art.21 Modul de planificare şi utilizare a 
fondurilor Serviciului de Informaţii Externe 
se stabileşte de către Consiliul Suprem de 
Apărare a Ţării, conform reglementărilor 
privind cheltuielile operative. 
 

Prevederea din alineatul 1 nu este necesară, 
fiind un organ de stat ,conform articolului 
1, finanţarea se face de la bugetul de stat. 
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16 Art.22.   Clădirile, mijloacele de transport, 
aparatura tehnică şi celelalte mijloace 
necesare funcţionării Serviciului de 
Informaţii Externe se asigură, la cerere, de 
Guvern. 
 
 
 

Art.22.  Clădirile, terenurile, mijloacele de 
transport, aparatura tehnică şi celelalte 
mijloace necesare funcţionării Serviciului 
de Informaţii Externe se aprobă şi se  
asigură,  de Guvern. 
 

Imbunătăţire redacţională. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Prof. dr. Ioan Mircea Paşcu 
 

SECRETAR, 
 

Mihail Gabriel Ioniţă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


