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                                                           Parlamentul României 
                                                             Camera Deputaţilor 
 
 Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi                                     Comisia pentru apărare, ordine  

                                    publică şi siguranţă naţională 
 4c-13/702/2018/23.09.2019                                     4c-15/535/2018 

 
                           Bucureşti, 9 decembrie 2019 

                                       Pl-x 447/2018                               
      Către, 
 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
                                       
 
                                                   

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun suplimentar asupra Propunerii legislative 

pentru completarea Legii 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, trimisă 

spre dezbatere, în fond, în vederea examinării şi depunerii unui nou raport comun, 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională, cu adresa nr. Pl-x 447 din 18 septembrie 2019. 

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

legilor ordinare. 

 

 

 

             PREŞEDINTE, 
 

            Nicolae HALICI 

   PREŞEDINTE, 
 

 Ion MOCIOALCĂ 
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                                                           Parlamentul României 
                                                             Camera Deputaţilor 
 
 Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi                                     Comisia pentru apărare, ordine  

                                    publică şi siguranţă naţională 
 4c-13/702/2018/23.09.2019                                     4c-15/535/2018 

 
                           Bucureşti, 9 decembrie 2019 

                                       Pl-x 447/2018                               
 
 

RAPORT COMUN SUPLIMENTAR 
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 şi 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. 

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. 
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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 propunerea legislativă, în şedinţe separate. 

Membrii  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat iniţiativa 
legislativă în şedinţa din ziua de 9 aprilie 2019. 
          La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, deputaţii au fost prezenţi 
conform listei de prezenţă. 

  La dezbaterea propunerii legislative au participat, în calitate de invitaţi, domnii 
Iliescu Cosmin – şef departament/prim-adjunct şi Cristian Cap-Alb – director, Direcţia 
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 şedinţa Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională deputaţii 
au fost prezenţi conform listei de prezenţă. 
          În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de 
voturi, să voturi  să propună plenului Camerei Deputaţilor 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. 
          Plenul Camerei Deputaţilor a hotărât în şedinţa din ziua de 18 septembrie 2019, 
în temeiul dispoziţiilor art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, să retrimită iniţiativa legislativă Comisiei juridice, 
de disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, 
în vederea examinării şi depunerii unui nou raport comun. 

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 din nou propunerea legislativă, în şedinţe separate. 
          Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au 
reluat dezbaterea asupra Propunerii legislative pentru completarea Legii 182/2002 
privind protecţia informaţiilor clasificate în şedinţa din data de 3 octombrie 2019. 
         La dezbateri a participat, în calitate de invitat, dl. Cosmin Iliescu – prim adjunct 
O.R.N.I.S.S.. 
         Membrii comisiei au fost prezenţi la şedinţă conform listei de prezenţă. 
         În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru apărare, oridine publică şi 
siguranţă naţională au hotărât, cu majoritate de voturi, să aprobe un raport 
suplimentar preliminar de respingere a Propunerii legislative pentru completarea Legii 
182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, din următoarele considerente: 
“- Accesul la informaţii clasificate nu este un drept garantat prin lege fiecărei persoane, ci 
este permis numai în cazurile, condiţiile şi cu respectarea procedurilor prevăzute de lege, 
art.28 alin.(1) şi (2) din lege. Accesul la informaţii clasificate nu reprezintă un drept 
recunoscut de lege oricărei persoane, respectiv acela de a pretinde eliberarea autorizaţiei 
de acces la informaţii clasificate sau anularea deciziei de avizare negativă a accesului la 
informaţii clasificate, ci este circumscris obligaţiei conducătorului persoanei juridice 
deţinătoare de informaţii clasificate de a stabili lista funcţiilor care necesită acces la 
acestea pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, respectiv de a solicita, potrivit 
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legislaţiei în vigoare, declanşarea procedurii de verificare în vederea eliberării autorizaţiei 
de acces pentru personalul care ocupă funcţiile respective. 
- Autorizarea accesului la informaţii clasificate, având în vedere sensibilitatea domeniului, 
este circumstanţiată exclusiv necesităţii îndeplinirii îndatoririlor de serviciu de către 
persoana deţinătoare a documentului de acces. Aceasta presupune interesul unităţii în care 
persoana îşi îndeplineşte atribuţiile de serviciu de a solicita demararea procedurii de 
obţinere a documentului de acces, nu un interes sau un drept personal, individual. 
- Textul propus, prin referire la persoanele cu atribuţii nemijlocite în domeniul protecţiei 
informaţiilor clasificate, restrânge aria de aplicare la persoanele care încadrează structura 
de securitate, compartimentul special sau îndeplinesc rolul de funcţionar de securitate. 
- Având în vedere că avizul este comunicat ORNISS de către ADS competentă în urma 
verificărilor de securitate, iar ORNISS transmite instituţiei solicitante decizia de avizare, 
enumerarea “avizul, retragerea, sau după caz, respingerea acordării” ar creea confuzie. 
- Motivarea pentru soluţia propusă nu se susţine deoarece textele legale care 
reglementează procedura emiterii acestor certificate de securitate/autorizaţii de acces nu 
impun autorităţilor emitente luarea unei decizii fără a fi motivată.” 
          Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au dezbătut din nou 
Propunerea legislativă pentru completarea Legii 182/2002 privind protecţia informaţiilor 
clasificate în şedinţa din ziua de 9 decembrie 2019. 

La şedinţa Comisiei deputaţii au fost prezenţi conform listei de prezenţă. 
          În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să aprobe un raport comun suplimentar de 
respingere a Propunerii legislative pentru completarea Legii 182/2002 privind protecţia 
informaţiilor clasificate. 
          Membrii celor două comisii sesizate în fond în vederea examinării şi depunerii unui 
nou raport comun, au hotărât să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport 
comun de respingere a Propunerii legislative pentru completarea Legii 182/2002 
privind protecţia informaţiilor clasificate. 

  În raport de obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria 
legilor ordinare. 
 

             PREŞEDINTE, 
 

            Nicolae HALICI 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Consilier parlamentar,    
              Rodica Penescu 

  PREŞEDINTE, 
 

 Ion MOCIOALCĂ 

 

 

 
 
 
 

     Consilier parlamentar, 
                 Cătălin Chiper 

 


