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RAPORT  
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii 
 
 
 

 
1. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură obişnuită, cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.14/1992 
privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii, trimisă cu adresa nr. PL x 258 din 3 octombrie 2017 şi înregistrată cu nr.4c-12/1031 
din 4 octombrie 2017.   

Consiliul Legislativ, cu nr. 756/21.09.2017, a avizat favorabil această propunere legislativă. 
Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, cu adresa nr. 4c-5/396/12.10.2017 avizează favorabil această 

iniţiativă legislativă.  
2. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completare art. 6 din Legea nr. 14/1992 în sensul creării de noi atribuții ce 

revin Serviciului Român de Informații.   
3. Proiectul de Lege face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată. 
4. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (8) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Camera Deputaţilor este Prima Cameră sesizată.  
La şedinţa Comisiei din data de 12 decembrie a.c. au fost prezenţi din totalul de 21 membri ai acesteia conform listei de prezență. 
În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi pentru, Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea acestei inițiative legislative, cu 

următoarele amendamente:  
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Amendamente  admise 
 
 

Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
Legea nr. 14/1992 Text propunere legislativă Text propus de comisie 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
1.   Titlul legii 

Proiect de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.14/1992 privind 

organizarea şi funcţionarea Serviciului Român 
de Informaţii  

Titlul legii 
Lege pentru modificarea şi completarea 
art. 6 alin. (1) din Legea nr.14/1992 
privind organizarea şi funcţionarea 
Serviciului Român de Informaţii 
(Autor: Comisia pentru apărare) 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă  

2.   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 și completările ulterioare, se 
modifică și se completează după cum urmează:  

Articol unic. – Articolul 6 alineatul (1) 
din 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 și completările 
ulterioare, se modifică și se completează 
după cum urmează: 
(Autor: Comisia pentru apărare) 

idem 

3.  Art. 6.  
Prin Unitatile sale, Serviciul 
Roman de Informatii : 
a)executa activitati informative 
si tehnice de prevenire si 
combatere a terorismului; 
 

1. La articolul 6, după litera a)  se introduce o 
nouă literă, lit. a1), cu următorul cuprins:  
 
“a) execută intervenția antiteroristă, în 
condițiile metodologiei aprobate de conducerea 
Serviciului Român de Informații;” 

1. După litera a)  se introduce o nouă 
literă, litera  a1), cu următorul cuprins:  
 
“a1) execută intervenția antiteroristă, în 
condițiile metodologiei aprobate de 
conducerea Serviciului Român de 
Informații;” 
(Autor: Comisia pentru apărare) 

idem 

4.   
 
b) executa interventia 
antiterorista asupra obiectivelor 
atacate sau ocupate de teroristi, 
in scopul capturarii sau 
anihilarii acestora, eliberarii 

2. La articolul 6, litera b) se modifică și va avea 
următorul cuprins:  
 
“b) execută intervenția contrateroristă, În 
condițiile legii privind prevenirea și combaterea 
terorismului, în scopul eliberării ostaticilor, 
capturării ori anihilării. teroriștilor, neutralizării 

2. Litera b) se modifică și va avea 
următorul cuprins:  
 
“b) execută intervenția contrateroristă, în 
condițiile Legii nr. 535/2004 privind 
prevenirea și combaterea terorismului, cu 
modificările și completările ulterioare,  

idem 



 

Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
Legea nr. 14/1992 Text propunere legislativă Text propus de comisie 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
ostaticilor si restabilirii ordinii 
legale.Interventia antiterorista 
se realizeaza cu aprobarea 
Biroului executiv al Serviciului 
Roman de Informatii; 
 

dispozitivelor utilizate de aceștia, eliberării 
obiectivelor atacate sau ocupate, precum și 
restabilirii ordinii legale. ” 

în scopul eliberării ostaticilor, capturării 
ori anihilării. teroriștilor, neutralizării 
dispozitivelor utilizate de aceștia, 
eliberării obiectivelor atacate sau ocupate, 
precum și restabilirii ordinii legale. ” 
(Autor: Comisia pentru apărare) 

5.  c) asigura protectia 
antiterorista a demnitarilor 
romani si straini, precum si a 
altor persoane oficiale, 
conform normelor stabilite de 
Consiliul Suprem de Aparare a 
Tarii. 
Serviciul roman de Informatii 
concura la realizarea protectiei 
antiteroriste a demnitarilor 
gardati de Serviciul de 
Protectie si Paza, in situatia 
cind acestia sint vizati de 
amenintari cu acte de terorism. 
Serviciul Roman de Informatii 
poate asigura protectie 
antiterorista si altor persoane, 
la cererea acestora, potrivit 
tarifelor convenite. 
 

3. La articolul 6, după litera c) se introduc două 
noi litere, lit. d) și lit . e), cu următorul cuprins: 
  
“d) la solicitare, execută intervenția pirotehnică 
la dispozitivele explozive amplasate în scopul 
tulburării ordinii publice, vătămării integrității 
corporale, sănătății persoanelor, punerii în 
pericol a vieții sau provocării de daune 
proprietății publice ori private; 
e) efectuează interviuri de securitate, în 
condițiile legii privind prevenirea și 
combaterea terorismului.” 

3. După litera c) se introduce o nouă 
liter ă, litera d), cu următorul cuprins: 
  
“d) Nemodificat; 
 
 
 
 
 
e) se elimină. 
(Autor: Comisia pentru apărare) 

Reformulare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prevedere neclară care 
poate da naștere la 
interpretări.  

 
Președinte, 

 
Dorel-Gheorghe CĂPRAR 

 
Consilier parlamentar, 
Daria Cotoc 
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Către, 
BIROUL PERMANENT AL  
CAMEREI DEPUTA ŢILOR 

 
 
Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.14/1992 privind 

organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii, trimisă cu adresa nr. PL x 258 din 3 octombrie 2017 şi înregistrată cu 
nr.4c-12/1031 din 4 octombrie 2017.   

 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.  
 
 

 
 
 

Președinte, 
 

Dorel-Gheorghe CĂPRAR 


