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RAPORT  
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 98/2004 pentru modificarea Legii nr. 1/1998 privind 
organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe  
 
 
 
1. În conformitate cu prevederile art. 89 şi 107 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, cu modificările şi completările intervenite prin 
Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 23/2003, Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională a fost sesizată spre dezbatere şi avizare în fond, 
în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2004 pentru modificarea 
Legii nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de 
Informaţii Externe, trimis cu adresa nr. P.L. X - 716 din 22 noiembrie 2004  
şi înregistrat sub nr. 32/671 din 23 noiembrie 2004. 

 
Consiliul Legislativ, cu nr. 1825/10.11.2004, a avizat favorabil  

proiectul ordonanţei de urgenţă. 
Comisia specială a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea 

controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului de Informaţii Externe, cu 
nr. 41/116 din 24.11.2004 şi Comisia juridică de disciplină şi imunităţi, cu       
nr. 31/1060 din 27.01.2004, au avizat favorabil proiectul de lege, în forma 
prezentată de iniţiator. 

 

aparare



 

Necesitatea prezentei modificării a Legii nr. 1/1998 este determinată de 
ameninţări care vizează statele angajate în lupta antiteoristă, fapt ce impune 
luarea unor măsuri de apărare a sediilor misiunilor diplomatice ale României 
din străinătate, precum şi a personalului aferent. Pentru realizarea acestei 
activităţi �specific eeste necesară completarea cadrului lega,l pentru ca 



 

Serviciul de Informaţii Externe să poată încadra militari angajaţi pe bază de 



 



 

  
2. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice şi se adoptă 

în conformitate cu art. 76 alin. (1) din Constituţia României. 
 

Potrivit art. 51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deput 
aţilor, la lucrările comisiei  partiacipat, în calitate de invitat domnul Mihai 
Calianu, directorul  Direcţiei Juridice din cadrul Serviciuui de Informaţii 
Externe. 

 
3. La lucrări au fost prezenţi un număr de 20 deputaţi, din totalul de 21 

membri ai comisiei. 
 
4. Proiectul de lege, potrivit  prevederilor art. 75 alineatele (1) şi (3)  

din Constituţia României şi ale art. 86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
este de competenţa decizională a Senatului. 

 
 În urma dezbaterii, în şedinţa din 2 februarie 2005, cu unanimitate de 
voturi pentru, comisia a hotărât să supună acest proiect de lege Plenului 
Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare, în forma prezentată. 

 
 
 
 

Preşedinte,                                                           Secretar, 
 
 

Mlihai Stănişoară                                                 Adrian George Scutar 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red. consult. Roxana Rus  
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Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2004 pentru modificarea 
Legii nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii 
Externe, trimis cu adresa nr. P.L. X - 716 din  22 noiembrie 2004 şi înregistrat 
sub nr. 32/671 din 23 noiembrie 2004. 
 
 În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice. 
 

 
 Preşedinte, 

 
 

Mihai Stănişoară 


