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Către, 

 

BIROUL PERMANENT 

AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de Lege 

privind statutul ofiţerilor de informații, trimis Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi și Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, pentru  

dezbatere și avizare pe fond, cu adresa nr. PL-x 609 din 24 septembrie 2007 și înregistrat 

cu nr.4c-11/1016 din 25 septembrie 2007, respectiv nr. 32/672 din 25.09.2007. 

 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor organice, fiind incidente prevederile art.118 alin. (2) și art.73 alin.(3) lit. j) din 

Constituția României, republicată. 

 

PREŞEDINTE, 

 

 Mihai-Alexandru BADEA 

PREŞEDINTE, 

 

Constantin ȘOVĂIALĂ 
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În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților, 

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

imunități și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au fost sesizate 

spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege privind statutul ofiţerilor de informații, 

trimis cu adresa nr. PL-x 609 din 24 septembrie 2007 și înregistrat cu nr.4c-11/1016 din 

25 septembrie 2007, respectiv nr. 32/672 din aceeași dată. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în 

ședința din 18 septembrie 2007.  

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit dispoziţiilor art.75 

alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art.91 alin.(9) pct.2 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.  

Proiectul de lege are ca obiect reglementarea statutului profesional şi de carieră al 

ofiţerilor de informaţii, în sensul creării unui nou cadru legal privind drepturile şi 

obligaţiile acestei categorii profesionale, reglementând limitele activităţii şi 

responsabilitatea acţiunilor întreprinse. În proiectul de lege se precizează că ofiţerii de 

informaţii, exclusiv cadrele militare, sunt  funcţionari publici. Ofiţerii de informaţii, în 



raport  cu  atribuţiile şi competenţele autorităţii în cadrul căreia activează, în exercitarea 

funcţiei îndeplinite, în condiţiile legii, au dreptul de a utiliza mijloace şi metode specifice 

activităţii de informaţii şi contrainformaţii şi să solicite oricărei persoane sprijin în 

realizarea securităţii naţionale a României. De asemenea, în lege se stipulează faptul că se 

interzice folosirea ca acoperire a reprezentanţilor şi personalului autorităţilor puterii 

legislative, executive ori judecătoreşti, precum şi a mass-media, legal constituite. Orice 

restrângere a unor drepturi şi libertăţi constituţionale, săvârşită în timpul îndeplinirii 

atribuţiilor de serviciu, în afara situaţiilor prevăzute de lege, atrage după sine răspundere 

administrativă, civilă sau penală, după caz. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu observaţii şi 

propuneri, conform adresei cu nr. 255 din 26 februarie 2007. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic a avizat favorabil proiectul de lege, cu unanimitate de voturi, în şedinţa din 9 

octombrie 2007, conform adresei cu nr.26/1903 din 9 octombrie 2007. 

 Comisia pentru buget, finanţe şi  bănci nu a transmis avizul pentru această 

inițiativă legislativă. 

 Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a dezbătut 

proiectul de lege în şedinţele din 23 octombrie, 13 şi 27 noiembrie, 3 decembrie 2007, 19 

şi 26 februarie, 4, 11 şi 18 martie, 9, 16 şi 21 aprilie şi, respectiv, 10 septembrie 2008. 

La dezbaterile Comisiei au participat, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, doamna Aurora Hidec, consilier 

juridic în cadrul Direcţiei Legislaţie şi Asistenţă Juridică şi domnul col. Ghe. Mândrican, 

reprezentant al Direcţiei Generale de Informaţii a Apărării, ambii din partea Ministerului 

Apărării, domnul Ion Sârbu din partea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, domnii 

Ionel Colţunac şi col. Dorel Nuţu – şeful Oficiului juridic, ambii din partea Serviciului de 

Protecţie şi Pază, domnii col. Dan Raiciu şi col. Eugen Iorga, consilieri juridici în cadrul 

Serviciului Român de Informaţii şi domnul Mihai Calianu, şeful unității juridice din 

Serviciul de Informaţii Externe. 



În urma dezbaterii, membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică și 

siguranță națională au aprobat un raport preliminar de adoptare a Proiectului de 

Lege privind statutul ofiţerilor de informaţii, cu amendamente admise și amendamente 

respinse. 

 Guvernul României a transmis, prin adresa cu nr.673 din 21 martie 2007, un 

punct de vedere conform căruia susține adoptarea inițiativei legislative, sub rezerva 

însușirii amendamentelor formulate de guvern. Ulterior, în anii 2013, 2016, 2017 și 2020, 

guvernele aflate în exercițiu au trimis Camerei Deputaților 4 puncte de vedere, prin 

adresele cu nr.11474/DRP/28.11.2013, 2584/15.03.2016, 871/MRP/24.02.2017 și 

2293/03.04.2020, conform cărora Guvernul României nu susține adoptarea 

Proiectului de Lege privind statutul ofiţerilor de informații. 

 La începutul legislaturii 2016-2020, Comisia pentru apărare a reluat dezbaterea 

asupra proiectului de Lege și, în urma punctelor de vedere exprimate de către 

reprezentanții instituțiilor vizate, întocmește, în data de 28.06.2016, un raport 

preliminar de respingere, concluzionând că prin modificarea succesivă a legislaţiei în 

domeniul securităţii naţionale, alături de nevoile legislative actuale în domeniu, fac ca 

această iniţiativă legislativă, în forma din 2007, să fie desuetă, motiv pentru care se 

impune elaborarea unui nou act normativ care să răspundă riscurilor şi ameninţărilor 

actuale.  

 La data de 16 mai 2018, Biroul Permanent a aprobat solicitarea de sesizare în fond 

primită de la Comisia specială comună a Camerei Deputaților și Senatului privind 

analizarea și actualizarea cadrului normativ cu incidență în domeniul securității 

naționale iar proiectul de act normativ a fost trimis pentru dezbatere în fond și aprobarea 

unui raport la această comisie.  

 Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru apărare, ordine 

publică și siguranță națională au transmis proiectul de act normativ, împreună cu toate 

toate materialele aferente, Comisiei speciale. 

 Biroul Permanent al Camerei Deputaților a aprobat în ședința din 8 februarie 

2021 o Notă conform căreia Proiectul de Lege privind statutul ofiţerilor de informații 



este retrimis la Comisia juridică, de disciplină și imunități și la Comisia pentru apărare, 

ordine publică și siguranță națională pentru dezbatere în fond și aprobarea unui raport 

comun. 

În conformitate cu prevederile art.61 și 63 și 129 alin.(1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, cele două 

Comisii au examinat proiectul de Lege în ședințe separate. Astfel, membrii Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat proiectul de Lege în şedinţa desfășurată 

în sistem mixt, din ziua de 15 aprilie 2021. 

La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi deputaţii au fost prezenţi 

conform listei de prezenţă. 

În conformitate cu prevederile art.55 alin.(3) și art.56 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, la lucrările comisiei au 

participat, în calitate de invitați, reprezentanți ai Serviciului Român de Informații 

(doamna Nițu Elena – consilier juridic), Serviciului de Informații Externe (Nicolae Anca, 

locțiitor șef unitate juridică), Ministerului Afacerilor Interne (domnul Răzvan Nițulescu) 

și Ministerului Apărării Naționale (domnul Bucur Florin). Reprezentanții instituțiilor 

menționate au susținut, argumentat, respingerea inițiativei legislative. 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea Proiectului de Lege privind statutul 

ofiţerilor de informații. 

 Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a examinat 

inițiativa legislativă în ședința desfășurată în sistem mixt din data de 18 mai 2021.  

La ședința Comisiei pentru apărare, desfășurată în sistem mixt, din totatul de 25 de 

membri ai Comisiei, au participat conform listei de prezență. 

În conformitate cu prevederile art.55 alin.(3) și art.56 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, la lucrările Comisiei au 

participat, în calitate de invitați, domnul Marius Bălu, secretar de stat şi şef al 

Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului şi domnul 

lt.col. Florin Bucur - șef serviciu, ambii din partea Ministerului Apărării Naţionale, 



domnul Gabriel-Marius Mureșan, secretar de stat din partea Ministerului Afacerilor 

Interne și domnul Alexandru-Vasile Badea-șef birou în cadrul Direcției Generale de 

Protecție Internă a MAI, domnul Gabriel Iordache, din partea Serviciului Român de 

Informații, precum și doamna Anca Nicolae, locțiitor unitate juridică a Serviciului de 

Informații Externe. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță 

națională au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea proiectului de Lege.  

Prin urmare, în urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii, propun plenului 

Camerei Deputaților, respingerea proiectului de lege privind statutul ofițerilor de 

informații, întrucât în forma propusă nu mai corespunde contextului actual.  

 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor organice, fiind incidente prevederile art.118 alin.(2) și art.73 alin.(3) lit.j) din 

Constituția României, republicată. 

 

 

 

Președinte,  

 

Mihai-Alexandru Badea 

Președinte,  

 

Constantin Șovăială 

Secretar,  

 

Cristian-Tudor Băcanu 

Secretar,  

 

Antonel Tănase 

  

     

 
Consilier parlamentar,        Consilier parlamentar, 
Denisa POPDAN         Daria COTOC 


