
 

 

 

A/USR/229/02.06.2020 

Întrebare 

Adresată: Domnului Ion Marcel Vela, Ministrul Afacerilor Interne 

De către: Deputat Stanciu-Viziteu Lucian-Daniel 

     Deputat ales în circumscripția electorala nr.4 BACĂU 

 

Obiectul întrebării:  Clarificare răspunsul nr. 10219/19-05-2020 la întrebarea parlamentară nr. 

10219A/28-04-2020 

 

Stimate Domnule Ministru, 

   În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a 

art. 194 din Regulamentul Camerei Deputaților, vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele 

întrebări: 

1. Art. 142 alin. (1) C.proc. pen. invocat în răspunsul dvs., trebuie interpretat în 

concordanță cu parag. 49 din  Decizia CCR nr. 51/2016, care prevede că ”Curtea reţine 

că este justificată opţiunea legiuitorului ca mandatul de supraveghere tehnică să fie pus 

în executare de procuror şi de organele de cercetare penală, care sunt organe judiciare, 

conform art. 30 din Codul de procedură penală, precum şi de către lucrătorii 

specializaţi din cadrul poliţiei, în condiţiile în care aceştia pot deţine avizul de ofiţeri 

de poliţie judiciară, în condiţiile art. 55 alin. (5) din Codul de procedură penală.”. În 

esență, în ciuda textului incomplet de la articolul 142, alin. (1) C. proc. pen., pot executa 

mandate de supraveghere tehnică doar procurorii, organele de cercetare penală și 

lucrătorii specializați din cadrul poliției care dețin aviz de ofițeri de poliție judiciară.   În 

acest context, vă rog să menționați dacă mandatele de supraveghere tehnică sunt 

executate și de alte persoane din cadrul DOS care nu se încadrează printre cele 

enumerate expres și limitativ în parag. 49 din Decizia CCR nr. 51/2016? 

2. Vă rog să menționați clar și precis dacă din DOS fac parte și lucrători specializați care 

nu dețin avizul de ofițer de poliție judiciară și dacă aceștia sunt implicați, direct și 

indirect, în activitatea de executare a mandatelor de supraveghere tehnică? 
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3. Cu privire la caracterul de informație clasificată a structurii organizatorice, a 

organigramei și a numărului de funcții din DOS, menționăm că acestea nu se regăsesc 

în enumerarea expres și limitativ prevăzută de art. 17 din Legea nr. 182/2002. Dacă 

informațiile clasificate la care faceți referire sunt clasificate drept secret de stat, în 

temeiul cărei litere de la art. 17 le-ați clasificat astfel? 

4. Dacă informațiile de la pct. 8 sunt clasificate drept interes de serviciu, care sunt motivele 

pentru care acestea au fost introduse în lista de informații secret de serviciu, având în 

vedere că publicitatea lor nu afectează mijloacele și metodele de executare a 

supravegherii tehnice?  

5. Clasificarea documentelor se realizează doar pentru rațiuni privind apărarea națională, 

securitatea națională și ordinea publică. În cauza de față DOS nu este o structură cu 

atribuții în acest domeniu, ci o structură implicată în funcția de urmărire penală, deci în 

procesul judiciar, pentru a executa mandatele de supraveghere tehnică. În acest context, 

DOS are atribuții în domeniul securității naționale? Dacă nu, care este temeiul 

clasificării informațiilor privind organigrama, structura și numărul de posturi? 

6. Dacă din cadrul DOS fac parte și angajați care nu sunt organe de  cercetare penală sau 

ofițeri de poliție judiciară? 

7. Cu privire la invocarea art. 145, alin. (1) C. proc. pen., menționăm că acesta este un 

mijloc indirect și subsidiar de control democratic în materia restrângerii exercițiului 

drepturilor și libertăților fundamentale. Vă rugăm să ne oferiți exemple de metode 

directe și principale de exercitare a controlului democratic asupra activității DOS, dacă 

acestea există.  

8. Dacă o vreo comisie parlamentară a solicitat vreodată date și informații privind 

activitatea DOS? 

 

 

 

 



 

 

 

9. Referitor la pregătirea profesională și academică a personalului din cadrul DOS, vă 

rugăm să ne precizați în concret care este pregătirea academică specifică pentru 

activitatea de executare a mandatelor de supraveghere tehnică? Angajații DOS sunt 

absolvenți ai academiilor militare, de poliție sau informații, sau sunt și personal civil 

direct încadrat? 

Cu deosebită considerație, 

Vicepreședintele Camerei Deputaților 

Deputat USR 

Stanciu-Viziteu Lucian-Daniel 




