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pentru modificarea și completarea Legii nr. 51/1991 privind 

securitatea națională a României 
 

 

 

Camera Deputaților adoptă prezentul proiect de lege. 
 

  

 

Art. I. – Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a 

României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 

din 18 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică 

și se completează după cum urmează: 

 

1. La articolul 21, alin. (1) se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

„(1) Datele și informațiile de interes pentru securitatea națională, 

rezultate din activitățile autorizate, dacă indică pregătirea sau săvârșirea 

unei fapte prevăzute de legea penală, sunt reținute în scris și transmise 

organelor de urmărire penală, potrivit art. 61 din Codul de procedură 

penală, însoțite de mandatul emis pentru acestea, la care se adaugă 

propunerea de declasificare, după caz, totală sau în extras, potrivit legii, 

a mandatului. Convorbirile și/sau comunicările interceptate, redate în 

scris, și/sau imaginile înregistrate se transmit organelor de urmărire 
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penală în integralitate, însoțite de conținutul digital original al acestora. 

Dispozițiile art. 143 alin. (3) și (4) și art. 146 din Codul de procedură 

penală se aplică în mod corespunzător.” 

 

2. La articolul 21, după alin. (1) se introduce un alineat nou, 

alin. (11), cu următorul cuprins: 

„(11) Dacă înregistrările rezultate din activitățile specifice 

culegerii de informații care presupun restrângerea exercițiului unor 

drepturi sau al unor libertăți fundamentale ale omului, efectuate cu 

respectarea prevederilor prezentei legi, sunt folosite ca mijloace de probă 

în procesul penal, legalitatea acestora și a procedeelor probatorii prin care 

înregistrările au fost obținute se verifică, în procedura de camera 

preliminară, de judecătorul de cameră preliminară de la instanța căreia îi 

revine, potrivit legii, competența să judece cauza în primă instanță.” 

 

Art. II. – (1) În cauzele penale în care, la data intrării în vigoare 

a prezentei legi, procedura în camera preliminară s-a încheiat 

dispunându-se începerea judecății, și în care sunt folosite ca mijloace de 

probă înregistrări rezultate din activitățile specifice culegerii de 

informații care presupun restrângerea exercițiului unor drepturi sau al 

unor libertăți fundamentale ale omului, efectuate cu respectarea 

prevederilor Legii nr. 51/1991 privind securitatea națională, legalitatea 

acestor înregistrări și a procedeelor probatorii prin care înregistrările au 

fost obținute se verifică de instanța învestită cu soluționarea cauzei. 

(2) În cauzele penale prevăzute la alin. (1) nelegalitatea 

respectivelor înregistrări sau a procedeelor probatorii prin care 

înregistrările au fost obținute poate fi invocată până la primul termen de 

judecată cu procedura completă după intrarea în vigoare a prezentei legi, 

dacă încălcările nu sunt sancționate cu nulitatea absolută.  
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera 

Deputaților în forma inițială, în condițiile art. 75 alin. (2) teza a III-a din 

Constituția României, republicată. 
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