
 

 
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru apărare, ordine  
.....publică şi  siguranţă  naţională 
.....          .Nr.32/462/2006 
 

 ......Comisia juridică, de 
....disciplină şi imunităţi 
         Nr.31/1454/2006 

 
PL x. 920/2006/2007 

 
 

         RAPORT COMUN  
 

asupra reexaminării Legii pentru completarea art. 7  
din Legea nr. 182/2002  privind protecţia informaţiilor clasificate 

 
În conformitate cu prevederile art.135 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate,  în vederea reexaminării, cu Legea 
pentru completarea art. 7 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor 
clasificate, trimisă celor două Comisii cu adresa nr. PLx.920/2006/2007 din 11 iunie 
2007. 

În temeiul art.77 alin.(2) din Constituţia României, Preşedintele României s-a 
adresat Parlamentului cu cererea de reexaminare a dispoziţiilor alin. (4) – nou 
introdus la art. 7 din Legea nr. 182/2002, cerere prin care solicită eliminarea acestor 
dispoziţii şi menţinerea articolului în forma iniţială. 

Membrii comisiilor au analizat cererea Preşedintelui în raport cu normele 
NATO şi ale Uniunii Europene privind securitatea informaţiilor, aplicabile în 
România în urma aderării, respectiv ratificării, au ţinut seama de reglementările 
electorale potrivit cărora accesul la funcţiile de demnitate publică alese se realizează 
în baza anumitor criterii care includ şi verificări ale persoanelor vizate, au avut în 
vedere documente de drept comparat prezentate în cadrul şedinţei,  precum şi 
prevederile art. 25 din Legea nr. 182/2002, conform cărora ”Parlamentul, 
Administraţia Prezidenţială, Guvernul şi Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
stabilesc măsuri proprii privind protecţia informaţiilor secrete de stat...” ,       
exprimându-şi  acordul cu forma legii reexaminate şi adoptate de Senat. 

Legea are caracter ordinar şi se adoptă potrivit prevederilor art.74 alin. (2) şi 
ale art. 77 alin (2) din Constituţie. 
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La dezbateri a participat, în calitate de invitat, conform prevederilor art. 54 şi 
55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Paul Naidin, directorul 
Direcţiei juridice a  Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi art. 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, cele două Comisii au analizat cererea de reexaminare în şedinţa comună 
din 19 iunie 2007. 

 La lucrări, din totalul de 23 de membri ai Comisiei pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională, au fost prezenţi 17 deputaţi, iar din totalul de 28 de 
membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, au fost prezenţi 15 deputaţi. 

 Comisiile au hotărât asupra soluţiei şi formei prezentului raport, cu 27 de 
voturi pentru, 3 voturi împotrivă (ale domnilor deputaţi Traian Dobre, Gheorghe 
Gabor, Ioan Ghişe) şi două abţineri. 

 Legea a fost reexaminată de Senat în şedinţa din 6 iunie 2007. 
 Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 

alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 

 
În urma reexaminării Legii pentru completarea art. 7 din Legea nr. 182/2002 

privind protecţia informaţiilor clasificate, Comisiile propun Plenului Camerei 
Deputaţilor adoptarea acesteia în forma adoptată de Senat. 

 
 

 
 

                 PREŞEDINTE,                              PREŞEDINTE, 
                          
            Costică CANACHEU                              Sergiu ANDON 
 
 
 

         SECRETAR,                                 SECRETAR,    
 

              George  SCUTARU                                Florina JIPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expert, Mihai Ţăranu                                                                        Consilier, Nicoleta Segărceanu
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Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra reexaminării Legii 

pentru completarea art. 7 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor 
clasificate, trimisă Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, cu adresa nr. PLx.920/2006/2007 din 11 
iunie 2007. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, legea are caracter ordinar. 
 
 
 

                      PREŞEDINTE,       PREŞEDINTE, 
                          
                Costică  CANACHEU                        Sergiu  ANDON                        
 
 
 
 
    
 


