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RAPORT
asupra propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.
1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă
națională a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu propunerea legislativă
pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/1998 privind organizarea şi
funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe transmisă cu adresa nr. PL x 773
/2015 din 25 noiembrie 2015 şi înregistrată cu nr. 4c-/12/362 din 26.11.2015.
Potrivit dispoziţiilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată,
Camera Deputaţilor este Prima Cameră sesizată.
Consiliul Legislativ a avizat favorabil, cu propuneri și observații,
propunerea legislativă prin adresa nr. 1040 din 01.10.2015.
Secretariatul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, prin punctul de
vedere transmis cu nr. DSN1-1305 din 14.01.2016, nu susţine adoptarea
propunerii legislative.
Comisia specială a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru
exercitarea controlului asupra activităţii S.I.E. a hotărât, cu 3 voturi
împotrivă, avizarea nefavorabilă a propunerii legislative menţionate, cu
recomandarea iniţierii unei dezbateri privind revizuirea cadrului legislativ în
ansamblu.
Comisia pentru muncă şi protecţie socială a Camerei Deputaţilor
a avizat negativ iniţiativa legislativă, cu avizul nr. 4c-7/924 din 8
decembrie 2015.
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, prin avizul nr. Plx 773 din
8 decembrie 2015, a avizat favorabil iniţiativa legislativă.
Obiectul de reglementare constă în modificarea Legii nr. 1/1998
privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe,
intervenţiile vizând, în principal, numirea directorului S.I.E. şi anumite drepturi
ale personalului serviciului.

În temeiul prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, Comisia a dezbătut propunerea legislativă mai sus menţionată în
şedinţa din 9 decembrie 2015, în prezenţa iniţiatorului, doamna senator
Cristiana Anghel.
Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să solicite
Consiliului Suprem de Apărare a Ţării un punct de vedere referitor la iniţiativa
legislativă supusă dezbaterii.
Dezbaterile au fost reluate în şedinţa din 2 februarie 2016, de
asemenea în prezenţa iniţiatorului, la şedinţa participând, în calitate de invitat,
doamna Radu Angelica, şeful structurii juridice din cadrul Serviciului de
Informaţii Externe.
Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă, avizele şi
documentele ce o însoţesc, au audiat motivele ce au stat la baza iniţierii
acestei modificări legislative, prezentate de iniţiator, precum şi punctul de
vedere al instituţiei, prezentat de doamna Radu Angelica, din partea S.I.E..
Pe parcursul de dezbaterilor, membrii Comisiei au semnalat faptul că o
serie de modificări vizate de propunerea legislativă sunt reglementate în
Constituţia României şi Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei
Deputaţilor şi Senatului, iar o altă parte a intervenţiilor propuse nu pot fi
acceptate. De asemenea, membrii Comisiei au luat act de faptul că, în
conformitate cu cele menţionate în Punctul de vedere a Secretariatului
Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, se lucrează la un amplu pachet legislativ
ce vizează modernizarea şi armonizarea cadrului legislativ pe întregul domeniu
al securităţii naţionale, deci şi legislaţia din domeniul Serviciului de Informaţii
Externe.
În urma dezbaterilor, din motivele evidenţiate mai sus, Comisia a
hotărât, cu majoritate de voturi, (o abţinere), să propună Plenului Camerei
Deputaţilor respingerea propunerii legislative.
La lucrările Comisiei au participat, din totalul de 26 membri, 16
deputaţi.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte
din categoria legilor organice.
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