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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor

 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi Comisia pentru apărare, ordine publică 

și siguranță națională 
4c-13/702/2018 4c-15/535 /2018 

 
București, 02.07.2019 

                  
 

Către, 
 
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAȚILOR 

                                                                                         
Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra Propunerii legislative 

pentru completarea Legii 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, 

trimisă spre dezbatere, în fond, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi 

Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cu adresa nr. Pl-x 447 

din 3 septembrie 2018. 

            În raport de obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 
 

PREŞEDINTE, 
 

Nicolae HALICI 
 

PREȘEDINTE, 
 

Dorel Gheorghe CĂPRAR 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi Comisia pentru apărare, ordine publică 
și siguranță națională 

4c-13/702/2018 4c-15/535 /2018 
 

București, 02.07.2019 
 

 
RAPORTUL COMUN  

asupra 
Propunerii legislative pentru completarea Legii 182/2002 privind protecţia 

informaţiilor clasificate 
 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină 

şi imunităţi şi Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au fost 

sesizate spre dezbatere, în fond, cu Propunerea legislativă pentru completarea 

Legii 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, trimisă cu adresa nr. Pl-x 

447 din 3 septembrie 2018, înregistrată la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

cu nr. 4c-13/702 din 5 septembrie 2018 și la Comisia pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională cu nr.  4c-15/535  din 5 septembrie 2018. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 10 iulie 2018. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu 

dispoziţiile art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. 

(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii 

nr.182/2002, cu un nou articol, art.131, potrivit căruia avizul, retragerea sau, după 

caz, respingerea acordării certificatului de securitate sau a autorizaţiei de acces 

pentru persoanele cu atribuţii nemijlocite în domeniul protecţiei informaţiilor 

clasificate se transmit, motivat, către solicitant şi către beneficiarul nemijlocit. 

Guvernul României nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative, 

conform punctului de vedere transmis prin adresa cu nr.896/DPSG din 14 mai 2018. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, cu observaţii 

şi propuneri, conform adresei cu nr.409 din 2 mai 2018. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii celor 

două comisii sesizate în fond au examinat proiectul de lege în şedinţe separate. 

Membrii  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat iniţiativa 

legislativă în şedinţa din ziua de 9 aprilie 2019. 

 La ședința Comisiei juridice, de disciplină și imunități, deputații au fost 

prezenţi conform listei de prezență. 

  La dezbaterea propunerii legislative au participat, în calitate de invitaţi, domnii 

Iliescu Cosmin – șef departament/prim-adjunct și Cristian Cap-Alb – director, 

Direcția juridică din cadrul O.R.N.I.S.S.. 

Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au 

examinat iniţiativa legislativă în şedinţa din ziua de 2 iulie 2019. 

La ședința Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

deputații au fost prezenţi conform listei de prezență. 

          În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de 

voturi, să voturi  să propună plenului Camerei Deputaților un RAPORT COMUN 

DE ADOPTARE a Propunerii legislative pentru completarea Legii 182/2002 

privind protecţia informaţiilor clasificate, cu amendamentele admise din Anexa la 

prezentul raport. 
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  În raport de obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 

  

 

 

PREŞEDINTE, 
 

Nicolae HALICI 
 

PREȘEDINTE, 
 

Dorel Gheorghe CĂPRAR 

 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
 
Consilier parlamentar,      
Rodica Penescu  
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                      Anexă 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
Propunere legislativă pentru completarea Legii 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate 

 
 
 
Nr. 
crt. 

Text  
Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor  

 
1. LEGE pentru completarea Legii nr. 

182/2002 privind protecţia informaţiilor 
clasificate 

 

Nemodificat  

2. Art. I. – Legea nr. 182/2002 privind 
protecţia informaţiilor clasificate cu 
modificările şi completările ulterioare 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.248 din 12 aprilie 2002, se 
completează după cum urmează: 
 

Art. I. – După articolul 13 din 
Legea nr.182/2002 privind protecţia 
informaţiilor clasificate, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr.248 din 12 aprilie 2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se introduce un nou 
articol, art. 131 cu următorul 
cuprins: 
 
Autor propunere amendament: 
Consiliul Legislativ 
 
Aprobat: 
Comisia juridică, de disciplină și 
imunități 
Comisia pentru apărare, ordine 
publică și siguranță națională 
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3. 1. După art.13 se introduce un nou articol, 
articolul 131 cu următorul cuprins: 
 
 

Se elimină. 
 
Aprobat: 
Comisia juridică, de disciplină și 
imunități 
Comisia pentru apărare, ordine 
publică și siguranță națională 
 

 

4. “Art.131 – Avizul, retragerea, sau după caz 
respingerea acordării certificatului de 
securitate sau autorizaţiei de acces pentru 
persoanele cu atribuţii nemijlocite în 
domeniul protecţiei informaţiilor clasificate 
se transmit, motivat către solicitant şi către 
beneficiarul nemijlocit.” 
 

Nemodificat  

 
5. 

Art. II. – În termen de 60 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei legi, 
Hotărârea numărul 585 din 13 iunie 2002 
pentru aprobarea Standardelor naţionale de 
protecţie a informaţiilor clasificate în 
România, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică corespunzător. 

Art. II. – În termen de 60 de zile de 
la data intrării în vigoare a prezentei 
legi, Guvernul va modifica în mod 
corespunzător Hotărârea 
Guvernului nr. 585/2002 pentru 
aprobarea Standardelor naţionale de 
protecţie a informaţiilor clasificate în 
România, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.485 din 5 iulie 2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 
Autor propunere amendament: 
Consiliul Legislativ 
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Aprobat: 
Comisia juridică, de disciplină și 
imunități 
Comisia pentru apărare, ordine 
publică și siguranță națională 
 

 
 
 


