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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru apărare, ordine                  Bucureşti,   15.02.2002
publică şi siguranţă naţională                     PL nr. 732/2001
Nr. 32/25

R A P O R T
asupra proiectului de Lege privind aprobarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.154/2001
pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/1998

privind organizarea şi funcţionarea
Serviciului de Informaţii Externe

În urma examinării în procedură de urgenţă a proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 154/2001 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de
Informaţii Externe, care a fost adoptat cu modificări de Senat la 20 septembrie
2001, în şedinţa din 13 februarie 2002, comisia a hotărât cu  unanimitate de voturi
ca acest proiect de lege să fie supus în, procedură de urgenţă, spre dezbatere şi
adoptare Plenului Camerei Deputaţilor, potrivit  prevederilor articolului 74
alineatul (1) din Constituţia României, cu următoarele amendamente:

Nr.
crt.

Articolul
(Text ordonanţă)

Amendamentul propus
(autorul)

Text adoptat de comisie

Motivare

0 1 2 3
1 Text ordonanţă

Articolul I punctul 3, alineatul (1) al
articolului 10:

(1) Serviciul de Informaţii Externe
este autorizat să folosească persoane
juridice sub acoperire, înfiinţate în
condiţiile legii, să utilizeze metode
specifice, să creeze şi să deţină
mijloace adecvate pentru obţinerea,
verificarea, protecţia, evaluarea,
valorificarea şi stocarea datelor şi
informaţiilor referitoare la siguranţa
naţională.

1. La articolul I punctul 3, alineatul
(1) al articolului 10 se modifică şi va
avea următorul cuprins:

“(1) Serviciul de Informaţii Externe
este autorizat ca, în condiţiile legii, să
înfiinţeze şi să folosească persoane
juridice sub acoperire, să utilizeze
metode specifice, să creeze şi să deţină
mijloace adecvate pentru obţinerea,
verificarea, protecţia, evaluarea,
valorificarea şi stocarea datelor şi
informaţiilor referitoare la siguranţa
naţională.”

(Autori: dep. Stănescu Octavian,
Popescu Virgil, Priboi Ristea şi Tudor
Marcu)

Este necesar ca
toate activităţile
specifice să se
desfăşoare în
condiţiile legii.

2 Text ordonanţă, în forma adoptată de
Senat

Articolul I punctul 6, articolul 12:

2. La articolul I punctul 6, articolul
12 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
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Art.12.- Serviciul de Informaţii
Externe acordă sprijin ministerelor
şi celorlalte autorităţi publice pe
linia avizării accesului la
documente secrete, la cifrul de stat
şi armament pentru personalul
acestora, care desfăşoară activitate
de lungă durată în afara ţării, cu
excepţia celui aparţinând Ministerului
Apărării Naţionale.

“Art.12.- Serviciul de Informaţii
Externe avizează accesul la
documente secrete, cifrul de stat şi
armament pentru personalul din
cadrul ministerelor şi al altor
instituţii publice, care desfăşoară
activitate de lungă durată în afara ţării,
cu excepţia celui aparţinând
Ministerului Apărării Naţionale.”

(Autori: dep.Stuparu Timotei şi Priboi
Ristea)

Textul formulat
de Guvern este
mai direct şi mai
accesibil.

3 Text ordonanţă

Articolul I punctul 7, alineatele (2) şi
(3) ale articolului 14:
............................................................

(3) Salariaţii civili sunt obligaţi să
depună jurământul cu privire la
respectarea Constituţiei, a legilor ţării
şi a reglementărilor specifice
Serviciului de Informaţii Externe.

3. La articolul I punctul 7, alineatul
(3) al articolului 14 se modifică şi va
avea următorul cuprins:

...............................................................

“(3) Salariaţii civili sunt obligaţi să
depună jurământul de respectare a
Constituţiei, a legilor ţării şi a
reglementărilor specifice Serviciului de
Informaţii Externe.”

(Autor: dep.Popescu Virgil)

Pentru o mai
corectă redactare.

4 Text ordonanţă

Articolul I punctul 9, alineatul (1) al
articolului 17:

(1) Selecţionarea, încadrarea,
acordarea gradelor şi înaintarea în
grad şi funcţii, transferarea, trecerea
în rezervă, încetarea sau desfacerea
contractului individual de muncă al
personalului Serviciului de Informaţii
Externe se fac potrivit legii,
Regulamentului privind organizarea
şi funcţionarea Serviciului de
Informaţii Externe, Statutului
cadrelor militare şi regulamentelor
militare, precum şi altor dispoziţii
legale. Serviciul de Informaţii
Externe va ţine evidenţa funcţiilor
publice şi a funcţionarilor publici din
cadrul instituţiei, prin structurile
proprii, prin derogare de la
prevederile Legii nr. 189/1999
privind Statutul funcţionarilor
publici.

4. La articolul I punctul 9, alineatul
(1) al articolului 17 se modifică şi va
avea următorul cuprins:

“(1) Selecţionarea, încadrarea,
acordarea gradelor şi înaintarea în grad
şi funcţii, transferarea, trecerea în
rezervă, încetarea sau desfacerea
contractului individual de muncă al
personalului Serviciului de Informaţii
Externe se fac potrivit legii,
Regulamentului privind organizarea şi
funcţionarea Serviciului de Informaţii
Externe, Statutului cadrelor militare şi
regulamentelor militare, precum şi altor
dispoziţii legale. Serviciul de
Informaţii Externe ţine evidenţa
funcţiilor publice şi a funcţionarilor
publici din cadrul instituţiei, prin
structurile proprii, prin derogare de la
prevederile Legii nr. 189/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici."

(Autor:dep. Popescu Virgil)

Dispoziţie
imperativă, la
timpul prezent.

5 Text ordonanţă

Articolul I punctul 12 după alineatul
(1) al artocolului 21, alineatele (1¹) şi
(1²) nou introduse:

(1¹) Serviciul de Informaţii Externe
primeşte şi administrează bunuri
proprietate publică şi privată a

5. La articolul I punctul 12, alineatul
(1¹),  nou introdus după alineatul (1)
al articolului 21, se modifică şi va
avea următorul cuprins:

“(1¹) Serviciul de Informaţii Externe
primeşte şi administrează bunuri
proprietate publică şi privată a statului,

Creşterea
veniturilor din
aceste surse
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statului, putând să le închirieze, în
funcţie de regimul lor juridic,
reţinând o cotă-parte de 50% din
valoarea chiriei şi desfăşoară, în
condiţiile legii, activităţi cu caracter
economic. Veniturile astfel obţinute
se vor utiliza integral pentru
finanţarea cheltuielilor materiale şi de
capital, iar disponibilul rămas la
sfârşitul anului va fi reportat în anul
următor şi va fi folosit cu aceeaşi
destinaţie.
............................................................

putând să le închirieze, în funcţie de
regimul lor juridic, reţinând integral
valoarea chiriei şi desfăşoară, în
condiţiile legii, activităţi cu caracter
economic. Veniturile astfel obţinute se
vor utiliza integral pentru finanţarea
cheltuielilor materiale şi de capital, iar
disponibilul rămas la sfârşitul anului va
fi reportat în anul următor şi va fi
folosit cu aceeaşi destinaţie.”

(Autor: dep.Drăgănescu Ovidiu-Virgil)

contribuie la
îmbunătăţirea
activităţii
instituţiei.

6 Text ordonanţă

Articolul I punctul 13, articolul 22,
alineatul (2) nou introdus:

(2) Terenurile şi clădirile în care îşi
desfăşoară activitatea Serviciul de
Informaţii Externe sunt bunuri
proprietate publică a statului.

6. La articolul I punctul 13 articolul
22, alineatul (2),  nou introdus, se
modifică şi va avea următorul
cuprins:

“(2) Terenurile şi clădirile unde îşi
desfăşoară activitatea Serviciul de
Informaţii Externe sunt bunuri
proprietate publică a statului.”

(Autor: dep.Popescu Virgil)

Exprimare mai
clară.

În cursul dezbaterilor, următoarele amendamente nu au fost acceptate:
Nr.
crt. Articolul

(Text ordonanţă)

Amendamentul propus
(autorul)

Text adoptat de comisie

Motivare
1.De admitere
2.De respingere

0 1 2 3
1

                     Text nou

1. La articolul I punctul 3, după
alineatul (1) al articolului 10 se
introduce un nou alineat, (1¹), cu
următorul cuprins:

“(1¹) Pentru îndeplinirea atribuţiilor
ce îi revin, la propunerea
directorului Serviciului de Informaţii
Externe, cu autorizarea
Procurorului General, funcţionari ai
Serviciului de Informaţii externe
anume desemnaţi pot înfiinţa, în
condiţiile legii, societăţi cu
personalitate juridică, în situaţii
concrete şi pe durată determinată.
Autorizarea Procurorului General
va fi emisă pe o perioadă de
maximum  5 ani şi va putea fi
prelungită, în condiţiile legii, pentru
alte perioade, de 6 luni fiecare.
Înfiinţarea şi, dacă este cazul,
funcţionarea societăţilor sus-
menţionate vor fi finanţate din
bugetul Serviciului de Informaţii
Externe, sursele necesare mijloacelor
financiare fiind securizate prin
păstrarea secretului. La încheierea
activităţii societăţilor din categoria
celor sus-menţionate, bunurile

1.Pentru
stabilirea
scopului, a
condiţiilor de
infiinţare, a
surselor de
finanţare şi a
situaţiei
patrimoniului,
după încetarea
activităţii acestor
societăţi.
2.Potrivit art.2
din Legea
nr.1/1998,
activitatea
Serviciulului de
Informaţii
Externe este
organizată şi
coordonată de
Consiliul Suprem
de Apărare a
Ţării. De
asemenea, asupra
acestei instituţii
se exercită
controlul
parlamentar,
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acestora revin Serviciului de
Informaţii Externe.”

(Autor: dep. Mitu Octavian)

printr-o comisie
specială, care
urmăreşte
legalitatea tuturor
activităţilor
serviciului.

2 Text ordonanţă

Articolul I punctul 5, articolul11:

Art.11 – Serviciul de Informaţii
Externe are dreptul, în condiţiile
prevăzute de lege, să solicite şi să
obţină de la autorităţile publice
române, agenţi economici, alte
persoane juridice, precum şi de la
persoane fizice informaţii, date sau
documente necesare îndeplinirii
atribuţiilor sale.

2. La articolul I punctul 5, articolul
11 va avea următorul cuprins:

“Art.11 – Serviciul de Informaţii
Externe are dreptul, în condiţiile
prevăzute de lege, să solicite de la
autorităţile publice române, agenţi
economici, alte persoane juridice,
precum şi de la persoane fizice
informaţii, date sau documente
necesare îndeplinirii atribuţiilor sale.”

(Autor: dep. Toro Tiberiu)

1.Obligaţia de a
răspunde
solicitărilor
Serviciului de
Informaţii
Externe este
reglementată prin
alte legi.
2.Dată fiind
calitatea specială
a acestei instituţii
şi rolul major pe
care îl are în
apărarea
întereselor ţării,
prevederea în
discuţie este
necesară în
cuprinsul
prezentei legi.

3 Text ordonanţă

Articolul I punctul 7, alineatele  (2) şi
(3) ale articolului 14:

(2) Personalului civil îi sunt
aplicabile, după caz, dispoziţiile
Codului Muncii, ale Statutului
funcţionarilor publici, precum şi ale
actelor normative şi reglementărilor
specifice Serviciului de Informaţii
Externe.

............................................................

3. La articolul I punctul 7 articolul
14, alineatul (2),  va avea următorul
cuprins:

“(2) Personalului civil îi sunt
aplicabile, după caz, dispoziţiile
Codului Muncii sau ale Statutului
funcţionarilor publici, precum şi ale
actelor normative şi reglementărilor
specifice Serviciului de Informaţii
Externe.”

...............................................................

(Autor: dep.Drăgănescu Ovidiu-Virgil)

1.Nu este corect
ca personaluluii
civil care îşi
desfăşoară
activitatea în
această instituţie
să îi fie aplicabile
tote dispoziţiile
prevăzute în text.
2.Sintagma “după
caz”, din
conţinutul
alineatului, este
chiar rezolvarea
acestui aspect.

4 Text ordonanţă

Articolul I punctul 11, alineatul (1) al
articolului 21:

(1)Fondurile necesare pentru
desfăşurarea activităţii Serviciului de
Informaţii Externe se asigură de la
bugetul de stat şi din surse
extrabugetare.

4. La articolul I punctul 11, alineatul
(1) al articolului 21 se modifică şi va
avea următorul cuprins:

“(1)Fondurile necesare pentru
desfăşurarea activităţii Serviciului de
Informaţii Externe se asigură de la
bugetul de stat şi din surse extrabu
getare, conform legii”

1.Menţiune
necesară în
cuprinsul textului
2.Legea bugetului
de stat şi prezenta
lege sunt
acoperitoare.Acti
vitatea
Serviciulului de
Informaţii
Externe este
organizată şi
coordonată de
Consiliul Suprem
de Apărare a
Ţării. Legalitatea
constituirii şi
folosirii



5

(Autor: dep.Drăgănescu Ovidiu-Virgil)

fondurilor este
vrificată de
organele abilitate
să efectueze
astfel de
controale.

5 Text ordonanţă

Articolul I punctul 12, alineatele (1¹)
şi  (1²) nou introduse după alineatul
(1) al  articolului 21:

(1¹) Serviciul de Informaţii Externe
primeşte şi administrează bunuri
proprietate publică şi privată a
statului, putând să le închirieze, în
funcţie de regimul lor juridic,
reţinând o cotă-parte de 50% din
valoarea chiriei şi desfăşoară, în
condiţiile legii, activităţi cu caracter
economic. Veniturile astfel obţinute
se vor utiliza integral pentru
finanţarea cheltuielilor materiale şi de
capital, iar disponibilul rămas la
sfârşitul anului va fi reportat în anul
următor şi va fi folosit cu aceeaşi
destinaţie.
............................................................

5. La articolul I punctul 12, alineatul
(1¹),  nou introdus după alineatul (1)
al  articolului  21, se abrogă.

(Autor: dep. Toro Tiberiu)

1.Alineatul nu
este necesar.
2.Sursele de
venituri, altele
decât bugetul de
stat, trebuie
căutate şi
exploatate, mai
ales pentru
finanţarea
cheltuielilor
materiale şi de
capital.

6

               Text nou

5. La articolul I punctul 12, după
alineatele (1¹) şi (1²),  nou introduse
la articolul 21, se introduce un alt
nou alineat, (1³),  cu următorul
cuprins:

“(1³) Nu se pot obţine venituri prin
valorificarea atribuţiilor Serviciului
de Informaţii Externe, care ar putea
aduce prejudicii siguranţei
naţionale.”
(Autor: dep.Tudor Marcu)

1.Text necesar în
cuprinsul legii.
2.Scopul major al
însăşi fiinţării
acestui organ de
stat, specializat în
domeniul
informaţiilor
externe, este
apărarea
securităţii şi
intereselor ţării.

În raport de obiectul  şi conţinutul său, proiectul  face parte din categoria
legilor organice.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

Răzvan IONESCU Ristea PRIBOI

Red. exp.Ţăranu M.
consult.Florescu M.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru apărare, ordine                  Bucureşti,  15 .02.2002
publică şi siguranţă naţională                      PL nr. 732/2001
Nr. 32/25

Către

BIROUL PERMANENT AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR

Înaintăm,  alăturat,   raportul    asupra    proiectului    de   Lege     privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 154/2001 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.1/1998 privind organizarea şi
funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe, trimis comisiei spre dezbatere
şi avizare în fond, în procedură de urgenţă, cu adresa PL nr. 732 din 28 ianuarie
2002, înregistrat  cu nr. 32/25 din 28 ianuarie 2002.

Prin conţinutul şi obiectul său de reglementare, proiectul  face parte din
categoria legilor organice.

La întocmirea raportului, comisia  a avut în vedere:
1. Avizul   Consiliului Legislativ nr.1253/23.11.2001.
2.Avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, nr.31/65 din

06.02.2002.
3.Avizul Comisiei speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru

exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului de Informaţii
Externe, nr.XVIII/41/6 din 04.02.2002.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

Răzvan IONESCU Ristea PRIBOI


