
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de 
Informaţii  

  
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 

 
CAPITOLUL I  

Dispoziţii generale  
 
 

Art. 1. – (1) Prezenta lege reglementează activitatea Serviciului 
Român de Informaţii, ca autoritate informativă cu competenţă generală pe 
teritoriul României, exclusiv în domeniul informaţiilor interne.  

(2) Serviciul Român de Informaţii, denumit în continuare 
„Serviciul”, este autoritate administrativă autonomă, componentă a 
sistemului de securitate naţională a României.  

(3) Serviciului îi sunt aplicabile dispoziţiile legale privind 
componentele forţelor armate.  

(4) În condiţiile legii şi ale obligaţiilor internaţionale rezultate din 
tratatele la care România este parte, Serviciul participă la operaţiuni 
privind securitatea altor state.  

 
Art. 2. – Organizarea şi coordonarea activităţii Serviciului în 

cadrul Comunităţii Naţionale de Informaţii se realizează, potrivit legii, de 
către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării.  
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Art. 3. – (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, Serviciul 
cooperează cu autorităţile publice, cu instituţii şi organizaţii de drept 
public şi privat, potrivit competenţelor legale.  

(2) Serviciul oferă asistenţa şi consultanţa de specialitate necesare 
entităţilor prevăzute la alin. (1), a căror activitate concură la realizarea şi 
apărarea securităţii naţionale a României.  

(3) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să sprijine 
Serviciul în îndeplinirea atribuţiilor sale, cu respectarea prevederilor Legii 
nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările 
ulterioare.  

 
Art. 4. – (1) Serviciul planifică, organizează şi desfăşoară, 

conform legii, activităţi de informaţii, contrainformaţii şi protecţie 
necesare apărării ordinii constituţionale, garantării şi protejării drepturilor 
şi libertăţilor fundamentale ale cetăţeanului, consolidării societăţii 
democratice, promovării şi susţinerii valorilor şi intereselor naţionale, 
asigurând, în acest scop, cunoaşterea, anticipat, a vulnerabilităţilor, 
factorilor de risc şi ameninţărilor ce pun în pericol securitatea naţională a 
României, în vederea prevenirii, contracarării şi înlăturării lor.  

(2) Serviciul sprijină activitatea de aplicare a legilor, fără a 
îndeplini atribuţii judiciare ori poliţieneşti.  

(3) Datele, informaţiile şi materialele obţinute de Serviciu în 
activitatea informativă care indică pregătirea sau săvârşirea unor 
infracţiuni, se comunică autorităţilor competente, potrivit legii.  

 
Art. 5. – (1) Activităţile de informaţii, contrainformaţii şi de 

protecţie se desfăşoară cu respectarea Constituţiei, legilor şi 
reglementărilor privind drepturile omului.  

(2) Serviciul este obligat să respecte dreptul la liberă exprimare a 
opiniilor politice, a convingerilor religioase, identităţii culturale a 
persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, şi ale oricăror colectivităţi 
sau persoane care se bucură de protecţia legii. 
  

CAPITOLUL II  
Competenţe şi atribuţii  

 
SECŢIUNEA 1  

Competenţe  
 

Art. 6. – Serviciul are următoarele competenţe:  
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a) apărarea democraţiei şi ordinii constituţionale şi prevenirea 
activităţilor de natură extremistă ori subversivă;  

b) identificarea, evaluarea şi gestionarea riscurilor locale şi zonale 
ce au legătură cu suveranitatea, unitatea şi integritatea teritorială a 
României;  

c) protecţia intereselor economice strategice ale României;  
d) protecţia împotriva spionajului;  
e) prevenirea şi combaterea terorismului;  
f) prevenirea şi combaterea ameninţărilor transfrontaliere;  
g) protecţia informaţiilor clasificate, în colaborare cu celelalte 

autorităţi cu atribuţii în domeniu;  
h) prevenirea şi combaterea agresiunilor informaţionale;  
i) protecţia, în zonele aflate în responsabilitate, a sistemelor 

informatice de comunicaţii INFOSEC, inclusiv în domeniile TEMPEST şi 
al mijloacelor de protecţie criptografică;  

k) prevenirea, descoperirea şi contracararea interceptărilor ilegale 
ale comunicaţiilor, în colaborare cu celelalte autorităţi cu atribuţii în 
domeniu.  
 

SECŢIUNEA a 2-a  
Atribuţii  

 
Art. 7. – (1) Serviciul organizează şi execută activităţi de 

identificare, prevenire şi contracarare a:  
a) activităţilor statelor, organizaţiilor sau persoanelor, care lezează 

sau ameninţă suveranitatea, valorile şi interesele naţionale de securitate ale 
României;  

b) acţiunilor destinate a tulbura sau schimba ordinea 
constituţională;  

c) activităţilor de iniţiere, sprijinire, constituire sau consolidare de 
entităţi ori acţiuni ce au drept scop pregătirea/comiterea de acte teroriste 
şi/sau fapte asimilate acestora;  

d) acţiunilor care reprezintă un pericol la adresa stabilităţii şi 
unităţii politico-statale, a securităţii economice sau financiare a României;  

e) acţiunilor de constituire de organizaţii cu caracter fascist, rasist 
sau xenofob;  

f) acţiunilor împotriva exercitării dreptului la identitate a 
persoanelor aparţinând minorităţilor etnice, culturale, lingvistice sau 
religioase;  
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g) ameninţărilor care pot genera infracţiuni contra siguranţei 
naţionale, astfel cum sunt acestea prevăzute de Codul Penal;  

h) proliferării armelor de distrugere în masă şi a vectorilor 
purtători;  

i) criminalităţii organizate transfrontaliere, care afectează în mod 
direct şi indubitabil securitatea naţională a României;  

j) ameninţărilor la adresa infrastructurilor critice.  
(2) Serviciul asigură protecţia contrainformativă a autorităţilor şi 

instituţiilor publice, a căror activitate presupune decizii şi acţiuni ce 
privesc securitatea naţională a României. Sunt exceptate autorităţile şi 
instituţiile publice care au competenţe stabilite prin lege pentru asigurarea 
propriei protecţii contrainformative.  

(3) Serviciul realizează, în condiţiile legii speciale şi cu 
respectarea competenţelor Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor 
Secrete de Stat, verificarea de securitate a persoanelor care accesează 
informaţii clasificate „secret de stat”, îndeplinesc funcţii ori desfăşoară 
activităţi ce impun astfel de măsuri. 

(4) Serviciul procesează şi valorifică informaţii referitoare la fapte 
de mare corupţie care intră în competenţa Departamentului Naţional 
Anticorupţie, ale unor persoane cu funcţii publice în cadrul Parlamentului, 
Guvernului, precum şi în alte instituţii şi autorităţi cu atribuţii de aplicare a 
legii, exclusiv pentru cazuri precis identificate, care prezintă un pericol 
real, imediat şi demonstrabil pentru securitatea naţională a României.  

(5) Serviciul asigură identificarea şi prevenirea acţiunilor care pot 
afecta securitatea sistemelor de comunicaţii şi tehnologia informaţiei, 
inclusiv a datelor personale şi informaţiilor clasificate, precum şi a celor 
personale prelucrate informatic, în colaborare cu alte autorităţi cu 
competenţe în domeniu şi fără a încălca atribuţiile acestora.  

 
Art. 8. – În realizarea competenţelor şi atribuţiilor sale legale, 

Serviciul asigură, în condiţiile legii, informarea instituţiilor abilitate ale 
statului, în vederea prevenirii şi combaterii:  

a) infracţiunilor contra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
omului;  

b) subminării intereselor de natură politică, economică, 
industrială, tehnico-ştiinţifică, comercială ori financiar-bancară, precum şi 
a acţiunilor care afectează capacitatea de decizie şi negociere a statului 
român, exclusiv pentru cazuri precis identificate, care prezintă un pericol 
real, imediat şi demonstrabil pentru securitatea naţională a României;  
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c) criminalităţii organizate şi a faptelor de mare corupţie care intră 
în competenţa Departamentului Naţional Anticorupţie, exclusiv pentru 
cazuri precis identificate, care prezintă un pericol real, imediat şi 
demonstrabil pentru securitatea naţională a României;  

d) violenţelor, instigărilor publice sau apologiei infracţiunilor 
contra securităţii naţionale a României;  

e) manifestărilor rasiste, xenofobe, şovine, precum şi a 
propagandei de această natură;  

f) ameninţărilor de natură teroristă;  
g) încălcării regimului armelor, muniţiilor, materialelor 

radioactive, a materiilor explozive ori biologice letale, în condiţii de 
pericol pentru securitatea naţională a României;  

h) atentatelor la existenţa ori integritatea valorilor de patrimoniu 
naţional, istoric, cultural şi arhivistic;  

i) periclitării securităţii bazelor de date ori a infrastructurilor 
informatice şi de comunicaţii.  
 

Art. 9. – În domeniul apărării democraţiei şi ordinii 
constituţionale, Serviciul organizează şi desfăşoară activităţi pentru 
identificarea şi contracararea:  

a) activităţilor de natură extremistă sau subversivă, prin care se 
atentează la valorile supreme consacrate constituţional, ori a propagandei 
cu astfel de scopuri;  

b) acţiunilor de iniţiere, organizare sau constituire, pe teritoriul 
României, de organizaţii secrete ori structuri informative care pot pune în 
pericol securitatea naţională a României şi activităţilor de aderare la 
acestea sau de sprijinire a lor în orice mod;  

c) activităţilor ilegale de confecţionare, comercializare, deţinere 
sau folosire de surse tehnice destinate interceptării comunicaţiilor, inclusiv 
a celor ambientale.  

 
Art. 10. – În domeniul securităţii economice, asigură:  
a) cunoaşterea şi prevenirea acţiunilor care vizează punerea în 

pericol ori blocarea accesului la resursele vitale, risipirea ori degradarea 
acestora;  

b) prevenirea şi contracararea subminării ori sabotării intereselor 
economico-financiare, bancare şi comerciale strategice, exclusiv pentru 
cazuri precis identificate, care prezintă un pericol real, imediat şi 
demonstrabil pentru securitatea naţională a României;  
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c) cunoaşterea, prevenirea şi contracararea acţiunilor, faptelor, 
fenomenelor care conduc la deteriorarea mediului şi pun în pericol 
securitatea ecologică la nivel naţional şi regional;  

d) prevenirea şi contracararea acţiunilor care conduc la 
distrugerea, degradarea, sabotarea sau compromiterea infrastructurilor 
critice.  

 
Art. 11. – În domeniul apărării împotriva spionajului, Serviciul 

asigură:  
a) identificarea obiectivelor serviciilor de spionaj şi contracararea 

acţiunilor acestora; 
b) implementarea măsurilor de protecţie împotriva spionajului, în 

scopul protecţiei structurilor statului şi a persoanelor oficiale faţă de 
ameninţările de această natură;  

c) asistenţa de specialitate în legătură cu vulnerabilităţile şi 
riscurile la acţiunile de spionaj şi orientarea conduitei ţintelor din 
domeniile expuse riscurilor;  

d) evaluarea vulnerabilităţilor obiectivelor ce pot deveni ţinte ale 
spionajului precum şi contracararea şi documentarea activităţilor 
desfăşurate în legătură cu acestea.  

 
Art. 12. – În domeniul prevenirii şi combaterii terorismului, 

Serviciul:  
a) asigură, potrivit competenţelor legale, coordonarea tehnică a 

Sistemului Naţional de Prevenire şi Combatere a Terorismului;  
b) asigură asistenţa Centrului de Coordonare Operativă;  
c) iniţiază şi derulează operaţiuni de cooperare internă şi 

internaţională, privind prevenirea şi combaterea terorismului;  
d) asigură cunoaşterea, prevenirea şi contracararea actelor 

teroriste, precum şi a faptelor, fenomenelor şi vulnerabilităţilor ce pot 
genera sau favoriza asemenea acte;  

e) primeşte, evaluează şi valorifică informaţiile transmise de alte 
autorităţi publice privind pregătirea sau săvârşirea de acte teroriste şi 
aplică măsurile prevăzute de lege pentru prevenirea şi contracararea 
acestora;  

f) execută intervenţia antiteroristă şi contrateroristă, după caz, în 
condiţiile prevăzute de lege, în colaborare şi cu respectarea competenţelor 
celorlalte autorităţi cu atribuţii în domeniu;  
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g) organizează şi execută protecţia/intervenţia antiteroristă în 
aerogările de pasageri şi mărfuri, precum şi controlul antiterorist-
antideturnare pe aeroporturile aviaţiei civile;  

h) asigură protecţia antiteroristă şi/sau intervenţia antiteroristă la 
obiectivele diplomatice din propria responsabilitate şi intervenţia 
contrateroristă la toate obiectivele diplomatice de pe teritoriul României  

i) asigură protecţia antiteroristă/gardarea persoanelor oficiale, 
conform normelor stabilite de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării şi 
participă, în condiţiile legii, la realizarea protecţiei antiteroriste a 
demnitarilor, în colaborare şi cu respectarea competenţelor celorlalte 
autorităţi cu atribuţii în domeniu;  

j) informează populaţia asupra pericolelor teroriste şi în legătură 
cu măsurile de apărare antiteroristă.  

 
Art. 13. – În domeniul prevenirii şi combaterii ameninţărilor 

transfrontaliere, Serviciul asigură:  
a) cunoaşterea faptelor, fenomenelor, factorilor de risc şi 

vulnerabilităţilor ce pot genera sau favoriza astfel de ameninţări;  
b) identificarea şi contracararea proliferării armelor de distrugere 

în masă şi a vectorilor purtători;  
c) identificarea şi contracararea acţiunilor ilegale derulate de 

structuri ale criminalităţii organizate transfrontaliere care afectează 
securitatea naţională a României, pentru activităţi care exced în orice fel 
domeniul de competenţă al Ministerului Administraţiei şi Internelor, 
conform legii;  

d) iniţierea şi dezvoltarea operaţiunilor de cooperare internă şi 
internaţională în scopul destructurării reţelelor de criminalitate organizată 
transfrontalieră.  

 
Art. 14. – În domeniul protecţiei informaţiilor clasificate asigură:  
a) coordonarea activităţii şi controlul măsurilor privitoare la 

protecţia informaţiilor naţionale secrete de stat, cu respectarea rolului şi a 
competenţelor Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de 
Stat;  

b) asistenţa de specialitate necesară protecţiei informaţiilor 
clasificate gestionate de Parlament, Administraţia Prezidenţială, Guvern, 
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, precum şi alte autorităţi publice 
aflate sub controlul sau în coordonarea acestora;  
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c) verificările de securitate pentru persoanele care urmează a avea 
acces la informaţii secrete de stat, cu respectarea rolului şi a competenţelor 
Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat;  

d) serviciul de curierat special intern pentru colectarea, transportul 
şi distribuirea corespondenţei oficiale cu caracter de stat.  

 
Art. 15. – (1) În domeniul securităţii naţionale a României, pentru 

protecţia împotriva interceptărilor ilegale, potrivit legii, Serviciul:  
a) implementează programe naţionale de protecţie în domeniul 

tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, de securitate a Sistemului 
Informatic Integrat şi de prevenire a criminalităţii informatice;  

b) desfăşoară activităţi tehnice de control ambiental şi de 
supraveghere radio în scopul obţinerii informaţiilor referitoare la starea de 
protecţie a comunicaţiilor efectuate în interiorul spaţiilor şi locurilor 
protejate împotriva interceptării ilegale;  

c) realizează protecţia radioelectronică a spaţiului naţional 
împotriva activităţilor ilegale;  

d) avizează şi acreditează operaţiunile de producţie, 
comercializare, import ori export a aparaturii de protecţie, precum şi 
utilizatorii acesteia;  

e) desfăşoară activităţi de expertiză şi audit, cu caracter 
extrajudiciar, în domeniile tehnicii de calcul, comunicaţiilor, vocii şi 
vorbirii, înregistrării foto-video şi graficii pentru componentele sistemului 
de securitate şi alte autorităţi publice.  

 
Art. 16. – În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce-i revin, Serviciul 

este autorizat:  
a) să deţină, să producă şi să folosească resurse, mijloace şi 

metode adecvate, cu excepţia celor de competenţa Autorităţii Naţionale de 
Interceptare a Comunicaţiilor, pentru obţinerea, verificarea, prelucrarea şi 
stocarea, în condiţiile legii, a informaţiilor privind securitatea naţională a 
României; 

b) să desfăşoare activităţi de culegere de informaţii prin operaţiuni 
specifice, cu excepţia celor de competenţa Autorităţii Naţionale de 
Interceptare a Comunicaţiilor, de natură să implice restrângerea temporară 
a exerciţiului unor drepturi sau libertăţi constituţionale, potrivit scopurilor 
şi procedurilor stipulate de actul de autorizare emis de judecător, în 
temeiul legii;  
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c) să solicite şi să primească, în mod gratuit, de la autorităţile sau 
instituţiile publice informaţii sau documente care conţin informaţii 
necesare asigurării securităţii naţionale a României;  

d) să stabilească şi să întreţină, potrivit legii, relaţii secrete de 
colaborare liber consimţite cu persoanele fizice şi să asigure protecţia 
identităţii acestora.  

 
Art. 17. – Interceptarea comunicaţiilor se face conform 

prevederilor Legii privind activităţile de informaţii,  contrainformaţii şi 
protecţie şi Legii privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale 
pentru Interceptarea Comunicaţiilor. 

 
Art. 18. – Serviciul păstrează evidenţe şi înregistrări ale datelor 

personale, precum şi alte evidenţe ale informaţiilor culese, clasificate 
potrivit legii.  

 
Art. 19. – (1) Datele şi informaţiile Serviciului se folosesc numai 

în scopul pentru care au fost culese.  
(2) Datele sau informaţiile care indică pregătirea sau săvârşirea 

unei infracţiuni se comunică integral şi de îndată organelor judiciare 
competente şi autorităţilor publice cu responsabilităţi în domeniu, pentru 
luarea măsurilor legale care se impun conform competenţelor.  

(3) Documentele care conţin informaţii ce nu privesc scopul 
activităţii Serviciului sau nu au legătură cu securitatea naţională a 
României se distrug, ori se radiază din bazele de date electronice, după 
caz, cu respectarea regulilor speciale privind protecţia datelor cu caracter 
personal în activitatea de informaţii, contrainformaţii şi de protecţie.  

 
Art. 20. – În conformitate cu obligaţiile asumate de România prin 

aderarea la Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord, Serviciul 
îndeplineşte următoarele atribuţii:  

a) contribuie la apărarea şi protejarea informaţiilor secrete ale 
statelor aliate;  

b) foloseşte informaţiile oricăreia dintre părţi numai în scopurile 
Alianţei;  

c) asigură centralizarea informaţiilor şi materialelor referitoare la 
spionaj, sabotaj, activităţi teroriste şi subversive la adresa statelor aliate, 
astfel încât acestea să poată fi utilizate şi transmise în timp util părţii a 
cărei securitate este ameninţată;  
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d) realizează legătura operaţională cu structurile de securitate 
aliate.  

 
Art. 21. – Dispoziţiile art. 20 se aplică şi în relaţiile cu structurile 

de securitate ale Uniunii Europene.  
 
Art. 22. – Serviciul poate stabili, cu aprobarea Consiliului 

Suprem de Apărare a Ţării, relaţii de cooperare cu organisme similare din 
străinătate, inclusiv de natură operaţională, în acţiuni comune de 
informaţii, contrainformaţii sau de protecţie în domeniul propriu de 
activitate.  
 

CAPITOLUL III 
Controlul Serviciului de către Parlament 

 
Art. 23. – (1) Activitatea Serviciului este supravegheată şi 

controlată de către Parlamentul României.  
(2) Supravegherea şi controlul activităţii Serviciului se realizează 

prin intermediul Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra autorităţilor 
informative şi de protecţie.  

(3) Organizarea şi funcţionarea Comisiei, atribuţiile şi 
competenţele acesteia, precum şi modalităţile concrete de exercitare a 
activităţilor de supraveghere şi control se stabilesc prin hotărâre a 
Parlamentului.  

(4) Toţi membrii comisiei trebuie să posede un certificat de 
securitate pentru acces la documente clasificate, categoria strict secret de 
importanţă deosebită (SSID), eliberat de Oficiul Registrului Naţional al 
Informaţiilor Secrete de Stat.  

(5) În caz de neacordare sau retragere a certificatului de securitate 
pentru acces la documente clasificate unui membru al comisiei, acesta este 
retras, urmând ca formaţiunea politică din care face parte să desemnează o 
nouă persoană.  

 
Art. 24. – (1) Obiectivele controlului exercitat de Comisia 

comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea 
controlului parlamentar asupra autorităţilor informative şi de protecţie 
asupra activităţii Serviciului sunt:  

a) activităţile de culegere şi elaborare a produselor informaţionale;  
b) activităţile de analiză şi verificare a datelor obţinute;  
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c) valorificarea informaţiei către factorii de decizie şi către alţi 
destinatari de informaţii;  

d) resursele alocate activităţilor de culegere de informaţii şi 
valorificarea acestora;  

e) realizarea protecţiei informaţiilor;  
f) alte obiective de evaluare a activităţii Serviciului;  
(2) Scopul activităţilor de control realizate de către Comisia 

comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea 
controlului parlamentar asupra autorităţilor informative şi de protecţie este 
de a identifica măsura în care Serviciul:  

a) a cules şi a valorificat informaţii în acord cu interesele de 
securitate, strategice ale statului român;  

b) a respectat hotărârile Consiliului Suprem de Apărare a Ţării;  
c) a respectat Constituţia şi legile ţării;  
d) a respectat obligaţiile internaţionale asumate de statul român.  
(3) Comisia comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi 

Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra autorităţilor 
informative şi de protecţie îşi exercită controlul şi supravegherea activităţii 
Serviciului prin următoarele mijloace:  

a) are acces la toate informaţiile privind sarcinile şi hotărârile 
atribuite Serviciului de către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării;  

b) are acces la sau solicită întocmirea de rapoarte de activitate ale 
Serviciului privind îndeplinirea sarcinilor atribuite de Consiliul Suprem de 
Apărare a Ţării, mijloacele şi modalităţile prin care aceste sarcini au fost 
îndeplinite;  

c) are acces datele clasificate, cu respectarea prevederilor legale 
privind protecţia surselor, mijloacelor şi metodelor activităţii de informaţii 
şi contrainformaţii ale Serviciului şi a celor care provin de la servicii 
străine sau organizaţii internaţionale, în condiţiile stabilite în acordurile 
corespunzătoare şi convenţiile privind schimbul de informaţii clasificate;  

d) prezentarea de rapoarte de către Directorul Serviciului, de două 
ori pe an, Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului 
pentru exercitarea controlului parlamentar asupra autorităţilor informative 
şi de protecţie asupra activităţii de coordonare a Serviciului, situaţiei şi 
gradului de îndeplinire a obiectivelor semnalate pentru perioada anterioară, 
inclusiv cu referire la date despre bugetele globale alocate diverselor 
acţiuni de culegere de informaţii, precum şi date despre utilizarea 
informaţiilor obţinute;  

e) are acces la informaţiile, hotărârile, ordinele, instrucţiunile şi 
regulamentele care se referă la organizarea şi funcţionarea Serviciului;  
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f) are acces la informaţii privind obiectivele Planului General de 
Acţiune al Serviciului Român de Informaţii aprobat de Consiliul Suprem 
de Apărare a Ţării;  

g) alte modalităţi de exercitare a controlului, stabilite prin 
hotărârile Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului 
pentru exercitarea controlului parlamentar asupra autorităţilor informative 
şi de protecţie.  

(4) Comisia comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra autorităţilor 
informative şi de protecţie solicită Directorului Serviciului explicaţii 
necesare şi informaţii suplimentare dacă există suspiciuni privind faptul că 
Serviciul:  

a) a valorificat informaţii culese în defavoarea intereselor de 
securitate, strategice ale statului român;  

b) a încălcat Constituţia şi legile ţării sau obligaţii internaţionale 
asumate de statul român;  

c) a încălcat sau îngrădit drepturile şi libertăţile cetăţenilor 
români;  

d) nu a îndeplinit sarcinile şi hotărârile Consiliului Suprem de 
Apărare a Ţării;  

e) alte neconcordanţe între activitatea Serviciului şi politica 
statului român.  

(5) Dacă sesizează, pe bază de indicii certe, observabile şi 
măsurabile, neconcordanţe între activitatea Serviciului şi interesele de 
securitate, strategice ale statului român, legile ţării şi reglementările 
internaţionale, Comisia comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra autorităţilor 
informative şi de protecţie stabileşte măsuri pe care le comunică după caz, 
în funcţie de gravitate şi politica legată de secretul de stat, Directorului 
Serviciului, Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, Parlamentului 
României, Preşedintelui ţării, Primului-ministru, Procurorului General al 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, sau altor organe 
abilitate.  

 
Art. 25. – Membrii Comisiei comune permanente a Camerei 

Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra 
autorităţilor informative şi de protecţie sunt obligaţi să respecte regimul 
legal general al informaţiilor clasificate pe care le primesc. După analiza 
documentelor, acestea vor fi restituite Serviciului, în custodia căruia 
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trebuie să fie, fără a se putea reţine documente originale, copii, reproduceri 
ori extrase.  

 
Art. 26. – Anual sau ori de câte ori Parlamentul României 

hotărăşte, Serviciul prezintă Parlamentului rapoarte referitoare la modul şi 
gradul de îndeplinire a atribuţiilor prin prezenta lege.  
 

CAPITOLUL IV  
Conducerea Serviciului  

 
SECŢIUNEA 1  

Directorul Serviciului  
 

Art. 27. – (1) Serviciul este condus de un director cu rang de 
ministru, numit de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţă comună, cu 
votul majorităţii membrilor acestora, la propunerea Preşedintelui 
României, în urma audierii candidatului de către Comisia comună 
permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea 
controlului parlamentar asupra autorităţilor informative şi de protecţie, 
care va prezenta un raport în faţa celor două Camere ale Parlamentului.  

(2) Parlamentul României numeşte pe Directorul Serviciului pe o 
perioadă de 4 ani, cu posibilitatea reinvestirii în funcţie o singură dată.  

(3) Funcţia de Director al Serviciului este funcţie de demnitate 
publică civilă. În funcţia de Director al Serviciului poate fi numită numai o 
persoană care nu a avut calitatea de cadru militar activ, inclusiv ofiţer 
acoperit.  

(4) La numirea în funcţie, Directorul depune în faţa Parlamentului 
următorul jurământ: „Eu (...) jur că voi îndeplini cu devotament, bună 
credinţă şi nepărtinire, în deplinul respect al Constituţiei şi legilor 
României, obligaţiile ce-mi revin în calitate de Director al Serviciului 
Român de Informaţii”.  

(5) Eliberarea din funcţie a Directorului Serviciului se face: 
a) la cererea celui în cauză notificată de către Preşedintele 

României preşedinţilor Camerei Deputaţilor şi Senatului;  
b) din alte motive, de către Parlament, în şedinţă comună a celor 

două Camere, la propunerea Preşedintelui României sau a cel puţin o 
treime din numărul total al deputaţilor ori senatorilor cu votul majorităţii 
acestora.  

(6) În cazul eliberării din funcţie ca urmare a aplicării prevederilor 
alin. (5), Preşedintele României face o propunere în termen de 60 de zile. 
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În caz de refuz, Preşedintele înaintează o nouă propunere parlamentului în 
termen de 10 zile.  

(7) În cazul vacanţei funcţiei de Director al Serviciului Român de 
Informaţii, în condiţiile alin. (5), conducerea interimară a serviciului se 
realizează de către înlocuitorul legal, până la numirea în funcţie a unui nou 
Director.  

 
Art. 28. – Directorul Serviciului are următoarele atribuţii:  
a) conduce întreaga activitate a Serviciului şi răspunde în faţa 

Parlamentului de îndeplinirea atribuţiilor stabilite de lege;  
b) prezintă spre aprobare, Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, 

obiectivele generale ale activităţii de informaţii a Serviciului, precum şi 
măsurile generale obligatorii pentru înlăturarea ameninţărilor la adresa 
securităţii naţionale a României, potrivit competenţelor stabilite de lege;  

c) prezintă Consiliului Suprem de Apărare a Ţării rapoarte şi 
informări referitoare la sfera de competenţă a Serviciului, precum şi 
rapoarte sau estimări de stare a securităţii naţionale a României;  

d) aprobă informarea conducătorilor autorităţilor şi instituţiilor 
publice prevăzute de lege cu datele şi informaţiile clasificate „secret de 
stat” necesare îndeplinirii atribuţiilor pentru apărarea securităţii naţionale a 
României;  

e) asigură îndeplinirea obligaţiilor ce revin Serviciului, ca urmare 
a exercitării controlului parlamentar asupra activităţii acestuia;  

f) solicită, autorităţii competente desemnată de lege, autorizarea 
culegerii de informaţii prin operaţiuni care implică restrângerea temporară 
a exerciţiului unor drepturi sau libertăţi constituţionale;  

g) reprezintă Serviciul în raporturile cu alte autorităţi şi instituţii 
publice, organizaţii neguvernamentale, precum şi cu organisme similare 
din alte ţări;  

h) angajează Serviciul în raporturile cu persoane juridice şi fizice 
şi poate da, în acest scop, împuterniciri de reprezentare altor cadre din 
subordine;  

i) este ordonator principal de credite;  
j) participă la dezbaterile din comisiile parlamentare privind 

fundamentarea şi avizarea bugetului Serviciului; 
k) alte atribuţii prevăzute de lege.  
 
Art. 29. – În exercitarea atribuţiilor ce revin Serviciului 

Directorul emite ordine şi instrucţiuni.  
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Art. 30. – (1) În îndeplinirea atribuţiilor sale, Directorul 
Serviciului este ajutat de către 3 directori adjuncţi, cu rang de secretar de 
stat, dintre care un prim-adjunct, care este înlocuitorul legal al acestuia.  

(2) Înlocuitorul legal şi ceilalţi directori adjuncţi sunt numiţi de 
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, la propunerea Directorului 
Serviciului, cu avizul Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor 
şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra autorităţilor 
informative şi de protecţie.  

(3) Atribuţiile şi competenţele de coordonare ale directorilor 
adjuncţi se stabilesc prin ordin al Directorului Serviciului.  

 
Art. 31. – (1) Directorul Serviciului şi directorii adjuncţi nu pot 

face parte din partide politice sau organizaţii guvernamentale şi 
neguvernamentale pe timpul îndeplinirii funcţiei.  

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) sunt obligate să nu activeze 
politic o perioadă de cinci ani, după încetarea activităţii. 
 

SECŢIUNEA a 2-a  
Consiliul Director al Serviciului  

 
Art. 32. – (1) Consiliul Director este organ colectiv de conducere, 

cu rol executiv, compus din Directorul Serviciului şi directorii adjuncţi, 
precum şi din şefi ai unităţilor subordonate, stabiliţi prin ordin al 
Directorului.  

(2) Directorul Serviciului este preşedintele Consiliului Director, 
iar în lipsa acestuia atribuţiile de preşedinte se îndeplinesc de înlocuitorul 
legal.  

 
Art. 33. – (1) Consiliul Director se întruneşte ori de câte ori este 

necesar – dar nu mai puţin de o dată pe trimestru – la solicitarea 
Directorului Serviciului sau la cererea a cel puţin o treime din numărul 
membrilor săi.  

(2) Consiliul Director îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a cel 
puţin două treimi din numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri cu votul 
majorităţii membrilor prezenţi.  

(3) La şedinţele Consiliului Director pot fi invitaţi, după caz, 
reprezentanţi ai unor ministere sau altor organe ale administraţiei publice, 
care au capacitate de expertiză asupra problemelor supuse dezbaterii, 
precum şi specialişti din cadrul Serviciului sau din afara acestuia.  
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Art. 34. – (1) Pentru analiza unor probleme privind securitatea 
naţională a României, Consiliul Director poate constitui colective de lucru 
cuprinzând specialişti din cadrul Serviciului sau din afara acestuia. 
Desemnarea specialiştilor din afara serviciului se va face cu acordul 
conducerilor centrale ale instituţiilor din care fac parte.  

(2) Invitaţii şi specialiştii din afara Serviciului, inclusiv cei 
prevăzuţi la art. 33 alin. (3) se vor conforma dispoziţiilor legale privind 
protecţia informaţiilor clasificate.  
 

SECŢIUNEA a 3-a  
Biroul Executiv al Consiliului Director al Serviciului  

 
Art. 35. – (1) Biroul Executiv al Consiliului Director este organul 

colectiv de conducere operativă care asigură implementarea strategiilor şi 
politicilor de securitate a României, precum şi a măsurilor adoptate în 
acest sens de Consiliul Director.  

(2) Biroul executiv este alcătuit din Directorul Serviciului şi 
directorii adjuncţi.  

(3) Directorul Serviciului este preşedintele Biroului Executiv.  
 
Art. 36. – (1) Biroul Executiv se întruneşte bilunar sau ori de câte 

ori este nevoie, la convocarea Directorului Serviciului.  
(2) Dispoziţiile art. 33 alin (3) şi art. 34 se aplică în mod 

corespunzător şi Biroului Executiv.  
 

SECŢIUNEA a 4-a  
Structura Serviciului  

 
Art. 37. – (1) Serviciul se compune din structuri operative şi de 

suport.  
(2) Structurile operative desfăşoară activităţi informative, tehnice 

şi specializate.  
(3) Structurile operative se organizează ca departamente, direcţii 

generale sau direcţii.  
(4) Departamentele sau direcţiile prevăzute la alin. (3) au structuri 

judeţene sau interjudeţene, după caz.  
(5) Structurile de suport se organizează în concordanţă cu 

specificul activităţii operative şi nevoile Serviciului, precum şi cu normele 
generale de organizare a administraţiei centrale.  
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Art. 38. – Structura organizatorică, atribuţiile, efectivele şi 
resursele în timp de pace şi în timp de război ale Serviciului şi 
Regulamentul de funcţionare a acestuia se aprobă de către Consiliul 
Suprem de Apărare a Ţării, cu avizul prealabil al Comisiei comune 
permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea 
controlului parlamentar asupra autorităţilor informative şi de protecţie. 

 
Art. 39. – Unităţile Serviciului ai căror şefi au calitatea de 

ordonatori terţiari de credite se stabilesc prin ordin al Directorului, au 
personalitate juridică şi utilizează creditele bugetare care le-au fost 
repartizate.  
 

CAPITOLUL V  
Personalul serviciului  

 
Art. 40. – (1) Personalul Serviciului Român de Informaţii se 

compune din:  
a) ofiţeri de informaţii, care pot fi funcţionari publici civili cu 

statut special şi cadre militare;  
b) soldaţi şi gradaţi voluntari;  
c) personal contractual.  
(2) Structura de personal şi activităţile specifice fiecărei categorii 

se stabilesc prin Regulamentul de funcţionare a Serviciului.  
(3) Drepturile şi obligaţiile, precum şi evoluţia profesională a 

personalului Serviciului sunt cele prevăzute în legile privind statutul 
profesional şi de carieră al ofiţerilor de informaţii, statutul cadrelor 
militare, statutul soldaţilor şi gradaţi voluntari, statutul funcţionarilor 
publici, Codul muncii şi alte legi speciale, după caz.  

(4) Datele privind structura de personal constituie secret de stat, 
nu se comunică şi nu se evidenţiază distinct în bugetul de stat.  

 
Art. 41. – (1) Serviciul dispune de structuri proprii de mobilizare, 

execută mobilizarea şi ţine evidenţa personalului militar şi civil existent la 
pace, precum şi a rezerviştilor.  

(2) Normele de funcţionare a structurilor de mobilizare ale 
Serviciului se stabilesc potrivit legii.  

 
Art. 42. – (1) Personalul Serviciului îşi desfăşoară activitatea 

deschis sau acoperit, în raport cu nevoile de realizare a securităţii naţionale 
a României.  
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(2) Principiile, normele generale şi limitele activităţilor 
desfăşurate sub acoperire sunt reglementate prin lege.  

(3) Susţinerea acoperirilor se realizează pe baza cererilor 
Directorului Serviciului şi a acordurilor interdepartamentale convenite, 
aprobate de autorităţile constituţionale competente.  

(4) Serviciul stabileşte normele de protecţie a identităţii 
personalului acoperit pentru situaţiile ce privesc drepturile salariale şi de 
pensie, precum şi asigurările de sănătate ale acestuia, cu sprijinul 
Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Finanţelor Publice, 
Ministerului Sănătăţii Publice şi Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale 
şi Familiei.  

(5) Serviciul asigură protecţia şi încadrarea în alte locuri de 
muncă a ofiţerilor de informaţii care, lucrând acoperit, sunt deconspiraţi în 
împrejurări care exclud culpa acestora.  

 
Art. 43. – În condiţiile respectării dreptului la măsurile de 

protecţie socială a muncii prevăzute de lege, conducerea şi personalul 
Serviciului:  

a) îndeplinesc îndatoriri care prin natura profesiei implică riscuri 
deosebite;  

b) sunt obligaţi să se prezinte la programul de lucru stabilit, 
precum şi în afara acestuia, în situaţii justificate, pentru îndeplinirea 
atribuţiilor de serviciu, cu compensarea timpului lucrat, potrivit legii.  

 
Art. 44. – Personalul Serviciului, chemat ca martor în faţa 

instanţelor judecătoreşti poate face depoziţii cu privire la fapte şi 
împrejurări ce privesc securitatea naţională a României, despre care a luat 
cunoştinţă în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu ori în legătură cu acestea, 
numai cu respectarea regimului privind protecţia informaţiilor clasificate.  

 
Art. 45. – (1) Pregătirea şi specializarea personalului se realizează 

în sistemul de învăţământ propriu, în cel naţional, precum şi în parteneriat 
cu servicii similare externe.  

(2) Sistemul de învăţământ propriu al Serviciului cuprinde 
Academia Naţională de Informaţii şi centre de pregătire şi specializare a 
personalului.  

 
Art. 46. – Serviciul contractează asigurări facultative de persoane 

pentru ofiţerii de informaţii, bunurile din dotare, precum şi asigurări de 
răspundere civilă în condiţiile legii.  
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Art. 47. – (1) În situaţia în care o persoană care oferă, în calitate 
de sursă informativă, ajutor unui ofiţer de informaţii a fost victima unui 
accident sau a unei boli, în timpul sau în legătură cu îndeplinirea sarcinilor 
date de acesta şi nu are asigurare de sănătate, va beneficia de asistenţă 
medicală din partea Serviciului.  

(2) În situaţia în care persoana prevăzută la alin. (1) a suferit o 
invaliditate permanentă, în timpul sau în legătură cu îndeplinirea sarcinilor 
date de ofiţerul de informaţii, va beneficia de un ajutor financiar unic 
echivalent a 10 salarii medii pe economie.  

(3) De ajutorul menţionat la alin. (2) în cazul decesului persoanei 
prevăzute la alin. (1) vor beneficia urmaşii legali ai acesteia.  

 
Art. 48. – Pentru merite deosebite în activitate, angajaţilor 

Serviciului li se pot conferi decoraţiile prevăzute de lege.  
 

CAPITOLUL VI  
Asigurarea logistică financiară şi medicală  

 
Art. 49. – (1) Pentru asigurarea logistică şi financiară a activităţii, 

Serviciul:  
a) elaborează şi fundamentează proiectul de buget, asigură 

finanţarea unităţilor, coordonează şi controlează modul de angajare şi 
utilizare de către ordonatorii terţiari de credite a fondurilor aprobate prin 
buget;  

b) aprobă, în limita competenţelor sale, documentaţiile tehnico-
economice pentru lucrările proprii de investiţii şi urmăreşte executarea 
acestora la termenle stabilite;  

c) efectuează activităţi de import-export de aparatură şi tehnică 
specifică muncii de informaţii şi de asigurare a asistenţei tehnice 
corespunzătoare, cu excepţia celor ce fac obiectul de activitate al Agenţiei 
Naţionale pentru Interceptarea Comunicaţiilor, potrivit legii;  

d) stabileşte norme de întrebuinţare, întreţinere şi reparare pentru 
armament, tehnică şi alte bunuri din dotare, precum şi norme de consum 
pentru muniţii şi alte materiale;  

e) stabileşte norme privind asigurarea logistică şi financiară, 
decontarea, evidenţa şi controlul mijloacelor materiale şi băneşti necesare 
unităţilor subordonate.  

(2) Bugetul Serviciului se detaliază pe clasificaţia funcţională şi 
economică stabilită pentru bugetul de stat conform legii finanţelor publice.  
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(3) În programul de investiţii publice al Serviciului, obiectivele de 
investiţii în continuare şi obiectivele de investiţii noi se prevăd în poziţii 
globale. 

(4) Poziţiile globale ale obiectivelor de investiţii prevăzute la alin. 
(3) se detaliază pe liste separate de către ordonatorul principal de credite. 

 
Art. 50. – Serviciul se dotează în conformitate cu misiunile sale, 

prin ordine şi instrucţiuni ale Directorului.  
 
Art. 51. – (1) Fondurile băneşti necesare pentru desfăşurarea 

activităţii Serviciului se asigură exclusiv de la bugetul de stat.  
(2) Planificarea, evidenţa, utilizarea, justificarea şi controlul 

cheltuielilor operative destinate realizării activităţii specifice Serviciului se 
efectuează în conformitate cu normele generale în această materie, 
aprobate de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării.  

(3) Clădirile, mijloacele de transport, aparatura tehnică şi celelalte 
mijloace materiale necesare Serviciului se asigură prin hotărâre a 
Guvernului sau se achiziţionează în condiţiile legii.  

(4) Serviciul primeşte şi administrează bunuri proprietate publică 
şi privată a statului, putând să le închirieze, în funcţie de regimul lor 
juridic. Veniturile încasate se virează integral la bugetul de stat.  

(5) Serviciul are parc propriu de mijloace de transport, care se 
stabileşte prin tabelele de înzestrare a unităţilor, aprobate de Directorul 
Serviciului.  

(6) În cadrul Serviciului funcţionează cămine de garnizoană în 
care se desfăşoară activităţi de pregătire profesională finanţate de la 
bugetul de stat. Veniturile încasate din prestarea unor servicii de cazare se 
virează integral la bugetul de stat. 

(7) Este interzisă implicarea, de orice natură, a persoanelor 
angajate în Serviciul Român de Informaţii şi a Serviciului în orice 
activitate comercială. 

  
Art. 52. – (1) Serviciul poate avea în subordine sau în coordonare 

instituţii sanitare, precum şi asociaţii cu caracter profesional, social, 
cultural, sportiv sau recreativ.  

(2) Finanţarea activităţii instituţiilor sanitare aflate în subordinea 
Serviciului se asigură conform legii.  
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CAPITOLUL VII  
Dispoziţii finale  

 
Art. 53. – (1) Personalul Serviciului aflat în misiuni operative este 

autorizat să poarte şi să facă uz de armă, în condiţiile legii.  
(2) Situaţiile şi condiţiile, portului de armă de către categoriile de 

personal aflat în misiuni operative, se stabilesc prin ordin al Directorului 
Serviciului.  

 
Art. 54. – (1) Documentele care privesc activitatea Serviciului 

sunt păstrate în arhiva proprie şi pot fi consultate, în funcţie de nivelul de 
clasificare şi regulile de acces la astfel de informaţii, numai în condiţiile 
legii, cu aprobarea Directorului.  

(2) Informaţiile care privesc securitatea naţională a României pot 
deveni publice numai în condiţii stabilite prin lege de la caz la caz, cu 
excepţia celor care intră sub incidenţa Legii nr. 187/1999 privind accesul 
la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politică, cu 
modificările şi completările ulterioare.  

(3) Serviciul asigură, conform legii, protecţia datelor personale 
rezultate din activitatea de informaţii, inclusiv a celor existente în arhiva 
proprie.  

 
Art. 55. – (1) Serviciul foloseşte, pentru identificare şi 

recunoaştere, emblema şi semnul distinctiv cu modelul şi descrierea 
prevăzute în Anexa nr. 1.  

(2) Semnul distinctiv este şi semnul de armă al structurilor 
militare din cadrul Serviciului.  

 
Art. 56. – (1) Personalul Serviciului se identifică cu legitimaţia de 

serviciu, iar ofiţerii de informaţii aflaţi în misiunile operative cu insigna de 
serviciu. Modelul insignei de serviciu este cel prevăzut în Anexa nr. 2.  

(2) Categoriile de personal care folosesc nume de serviciu se 
stabilesc prin ordin al Directorului Serviciului.  

 
Art. 57. – Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege.  
 
Art. 58. – La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă 

Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român 
de Informaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 
din 3 martie 1992, cu modificările şi completările ulterioare.  
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera Deputaţilor 
în forma iniţială, în condiţiile art. 75 alin. (2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată. 

 
 

PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

Bogdan  Olteanu 
 
 


