PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR

SENATUL

LEGE
PRIVIND ACTIVITĂŢILE DE INFORMAŢII ŞI CONTRAINFORMAŢII
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1 – Prezenta lege stabileşte cadrul general de organizare şi desfăşurare a activităţilor de
informaţii și contrainformaţii pentru apărarea securităţii naţionale a României.
Art. 2 – În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc, astfel:
a) securitatea naţională: starea de legalitate, echilibru şi stabilitate socială, economică şi politică,
necesară existenţei şi dezvoltării statului național român, ca stat suveran, unitar, independent și indivizibil,
menţinerii ordinii de drept, exercitării neîngrădite a drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale
ale cetăţenilor, potrivit principiilor şi normelor democratice statornicite prin Constituție, respectiv
protejării, dezvoltării şi promovării intereselor naţionale de securitate, la nivel regional şi global.
b) ameninţările: acţiuni, inacțiuni sau stări de fapt, capacităţi, strategii, intenţii ori planuri ce pot
afecta valorile, interesele şi obiectivele de securitate naţională şi/sau sunt de natură să pună în pericol
direct sau indirect securitatea naţională, prin afectarea caracterului naţional, a suveranităţii, independenţei,
unităţii şi integrităţii teritoriale, a funcţionării normale a instituţiilor statului, a vieţii şi integrităţii fizice a
cetăţenilor şi a organizării comunităţilor umane;
c) riscurile: probabilităţi de producere sau manifestare a oricărui eveniment, situaţie, condiţie cu
potenţial de manifestare incert, a cărui concretizare ar conduce la afectarea în orice mod a securităţii
naţionale;
d) vulnerabilităţile: deficienţe funcţional-sistemice/ structurale, care pot fi exploatate sau pot
contribui la materializarea unei ameninţări sau a unui risc.
Art. 3 – Activităţile de informaţii şi contrainformaţii reglementate de prezenta lege au ca unic
obiectiv apărarea securității naționale a României.
Art. 4 – Constituie ameninţări la adresa securităţii naţionale a României:
a) acţiunile, inacţiunile sau stările de fapt cu consecinţe la nivel naţional, regional sau global ,
care afectează:
1. caracterul naţional, suveran, independent, unitar şi indivizibil al statului român, ordinea şi
valorile constituţionale;
2. capacitatea de apărare a ţării;
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3. interesele financiare, economice și energetice naţionale sau comunitare strategice, ştiinţifice şi
de cercetare ale României;
4. sistemul de administraţie publică, sănătate publică, educaţia naţională şi patrimoniul cultural
naţional;
5. rezilienţa statului în raport cu riscurile şi ameninţările de tip hibrid;
b) terorismul;
c) spionajul îndreptat împotriva intereselor României sau ale aliaţilor săi, precum şi procurarea,
deţinerea, accesarea sau diseminarea de informaţii clasificate sau nedestinate publicităţii, relevante pentru
securitatea naţională, în orice formă, în afara dispoziţiilor legale;
d) proliferarea armelor de distrugere în masă şi a vectorilor purtători, produselor cu dublă utilizare
şi armamentului convenţional;
e) acţiunile extremiste de factură rasistă, xenofobă, totalitaristă, de sorginte anarhistă, comunistă,
fascistă, legionară, antisemită şi revizionistă, respectiv propaganda în favoarea acestora de natură a afecta
atributele constituţionale fundamentale ale statului, climatul de stabilitate socială, convieţuire interetnică
şi de păstrare, dezvoltare şi exprimare a valorilor democratice identitare;
f) criminalitatea organizată de natură a afecta interesele naționale şi obiectivele de securitate
naţională;
g) acţiuni ostile de natură a afecta interesele şi obiectivele naţionale de securitate pe linia
infrastructurilor critice de comunicaţii şi tehnologia informaţiilor;
h) acţiunile sau inacţiunile care creează stări sau disfuncţii de natură a afecta capacitatea
operaţională, informaţiile şi procesele de decizie ale organelor de stat cu atribuţii în domeniul securităţii
naţionale ale statului român ori a beneficiarilor informaţiei de securitate naţională;
i) acţiuni, inacţiuni, stări de fapt care afectează interesele şi obiectivele naţionale de securitate prin
utilizarea conjugata si coordonată de metode si mijloace convenţionale si neconvenţionale de ordin,
militar, economic, social, informaţional sau cibernetic;
j) acţiuni, inacţiuni, stări de fapt care afectează interesele şi obiectivele de securitate referitoare la
prevenirea şi combaterea efectelor schimbărilor climatice, precum şi cele referitoare la dezvoltarea
economico-socială durabilă;
k) acţiuni, inacţiuni, stări de fapt care pot aduce atingere, direct sau indirect, vieţii, integrității
fizice, sănătății sau libertății de acţiune a preşedintelui României şi familiei acestuia, preşedintelui
Senatului, preşedintelui Camerei Deputaţilor, prim-ministrului Guvernului României, membrilor
Guvernului României, precum şi echivalenţilor străini ai acestora, cărora li se asigură protecţie conform
legii, securităţii sediilor de lucru, a reşedinţelor acestora, precum și a obiectivelor în care demnitarii
menţionaţi își desfășoară activitatea cu caracter temporar.
Art. 5 – (1) Activităţile de informaţii și contrainformaţii se execută cu respectarea dispoziţiilor
Constituţiei României, legilor ţării, drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi a obligaţiilor
asumate de România prin tratatele internaţionale la care este parte, în conformitate cu hotărârile
Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, denumit în continuare CSAT.
(2) Activităţile de informaţii și contrainformaţii se desfăşoară permanent şi necondiţionat, în afara
oricăror imixtiuni sau ingerinţe politice.
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(3) Sursele de informații, metodele şi mijloacele specifice folosite în activităţile de informaţii şi
contrainformaţii nu pot fi dezvăluite faţă de nimeni şi în nicio împrejurare.
Art. 6 – (1) Activităţile de informaţii şi contrainformaţii pentru apărarea securității naţionale sunt
realizate de Serviciul Român de Informaţii şi Serviciul de Informaţii Externe, denumite în continuare
servicii de informaţii, care au competențe generale în domeniul informațiilor pentru apărarea securității
naţionale.
(2) Ministerul Apărării Naţionale, denumit în continuare MApN şi Ministerul Afacerilor Interne,
denumit în continuare MAI, prin structuri departamentale de informaţii, precum și Serviciul de Protecție
și Pază, denumit în continuare SPP, prin structura de specialitate, desfășoară activități de informații și
contrainformații în domeniile lor de responsabilitate, în condiţiile prezentei legi şi ale propriei legi de
organizare şi funcţionare;
(3) Structura de specialitate din cadrul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, denumit în
continuare STS, în vederea asigurării protecției personalului, a activității și a infrastructurii proprii este
abilitată să desfășoare activități de contrainformații, în condiţiile prezentei legi şi a legii de organizare şi
funcţionare.
Art. 7 – (1) Cetăţenii români, ca expresie a fidelităţii lor faţă de ţară, au îndatorirea morală de a
contribui la apărarea securităţii naţionale.
(2) În scopul asigurării securităţii naţionale, persoanele fizice şi juridice acordă, la cererea
autorităților/ structurilor prevăzute la art. 6, sprijinul necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin
acestora, potrivit legii.
(3) În scopul apărării securităţii naţionale, ministerele, toate celelalte instituții și autorități publice,
organizaţiile din sectoarele public sau privat au următoarele îndatoriri:
a) să acorde sprijinul necesar autorităţilor/ structurilor prevăzute la art. 6 în îndeplinirea atribuţiilor
ce le revin şi să permită, în condiţiile legii, accesul acestora la datele deţinute care pot furniza informaţii
privitoare la securitatea naţională;
b) să ia măsurile necesare în domeniile în care îşi desfăşoară activitatea sau pe care le
coordonează, atunci când le sunt semnalate ameninţări, riscuri sau vulnerabilităţi;
c) să solicite sprijinul autorităţilor/ structurilor prevăzute la art. 6 pentru punerea în aplicare a
măsurilor necesare pentru realizarea securităţii naţionale în domeniul lor de activitate.
CAPITOLUL II
Activităţile de informaţii și contrainformaţii
Secţiunea 1
Activităţile de informaţii şi contrainformaţii
Art. 8 – (1) Activităţile de informaţii şi contrainformaţii cuprind ansamblul de acţiuni, operaţiuni,
mijloace, metode şi măsuri specifice, desfăşurate permanent, în condiţiile prezentei legi, în vederea
identificării, cunoaşterii, prevenirii, combaterii şi contracarării riscurilor şi ameninţărilor, a limitării
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vulnerabilităţilor la adresa securităţii naţionale, precum şi pentru apărarea şi promovarea intereselor
naţionale de securitate la nivel regional şi global.
(2) Activitatea de informaţii constă în identificarea, culegerea, verificarea, procesarea, prelucrarea
analitică şi valorificarea datelor şi informaţiilor privind securitatea naţională.
(3) Activitatea de contrainformaţii constă în identificarea, cunoaşterea, prevenirea combaterea şi
contracararea, prin mijloace şi metode specifice, a acţiunilor ostile la adresa securităţii naţionale.
(4) Activităţile de informaţii şi contrainformaţii, precum şi informaţiile referitoare la acestea sunt
clasificate secret de stat.
Art. 9 – (1) Serviciul Român de Informaţii, denumit în continuare SRI, este serviciul de informaţii
specializat în executarea activităţilor de informaţii şi contrainformaţii pentru securitatea naţională pe
teritoriul României.
(2) Serviciul de Informaţii Externe, denumit în continuare SIE, este serviciul de informaţii
specializat în executarea activităţilor de informaţii şi contrainformaţii pentru securitatea naţională în
străinătate.
(3) SRI poate desfăşura operaţiuni în străinătate în cooperare cu SIE sau, atunci când acestea sunt
în strânsă conexiune cu activități punctuale din țară, cu consultarea prealabilă a SIE.
(4) SIE poate desfăşura operaţiuni pe teritoriul României în cooperare cu SRI sau, atunci când
acestea sunt în strânsă conexiune cu activități punctuale din străinătate, cu consultarea prealabilă a SRI.
Art.10 – (1) Activităţile de informaţii şi contrainformaţii pentru securitatea naţională în domeniul
apărării se execută de Direcţia Generală de Informaţii a Apărării, denumită în continuare DGIA, structura
departamentală de informaţii din MApN, în scopul îndeplinirii misiunilor şi obiectivelor în domeniul
apărării.
(2) Structura departamentală de informaţii din MApN poate desfăşura operaţiuni non-militare,
atunci când acestea sunt în strânsă conexiune cu activitatea pe care o desfăşoară în domeniul militar, cu
consultarea prealabilă a serviciul de informaţii competent.
Art. 11 – (1) Activităţile de informaţii şi contrainformaţii pentru securitatea naţională în domeniul
competențelor MAI se execută de Direcţia Generală de Protecţie Internă, denumită în continuare DGPI,
structura departamentală de informaţii din MAI.
(2) DGPI poate realiza activităţi de informații și contrainformații care au implicații în afara
domeniului de responsabilitate, în cazurile în care acestea sunt în strânsă conexiune cu activitatea din
domeniul de competență, cu consultarea prealabilă a serviciul de informaţii competent.
Art. 12 – Structura de specialitate din cadrul SPP poate realiza activități de informații și
contrainformații care au implicaţii în afara domeniului de responsabilitate, în cazurile în care acestea sunt
în strânsă conexiune cu activitatea din domeniul de competență, cu consultarea prealabilă a serviciului de
informații competent.
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Art. 13 – Activitatea de informaţii şi contrainformaţii pentru securitate naţională se desfăşoară
deschis, secret sau acoperit în condițiile stabilite prin ordin al conducătorilor autorităților prevăzute la
art.6.
Art. 14 – (1) În activitatea de informaţii şi contrainformaţii pentru securitatea naţională,
autoritățile/ structurile prevăzute la art. 6 alin (1) și (2) sunt abilitate, în condiţiile legilor privind
organizarea şi funcţionarea acestora:
a) să creeze, să achiziţioneze, să deţină şi să utilizeze mijloace specifice, respectiv să folosească
metode şi surse de informaţii;
b) să folosească identităţi, documente, indicative, bunuri mobile şi imobile de acoperire;
c) să utilizeze fonduri de cheltuieli operative;
d) să fixeze unele momente operative prin fotografiere, filmare sau prin alte mijloace tehnice ori
să efectueze constatări personale cu privire la activităţi desfăşurate în locuri publice, inclusiv în mediul
on-line, dacă această activitate este efectuată ocazional;
e) să consulte specialişti ori experţi;
f) să creeze, dezvolte şi administreze baze de date, sisteme informatice şi de comunicaţii, precum
şi aplicaţii şi alte resurse în mediul on-line;
g) să solicite persoanelor fizice şi juridice, în condiţiile prezentei legi, date, indiferent de forma de
stocare, informaţii şi, după caz, obiecte;
h) să primească sesizări sau note de relaţii.
(2) Condiţiile şi modalităţile de desfăşurare a activităţilor prevăzute la alin. (1) lit. c) se stabilesc
prin hotărâre a CSAT, iar pentru activităţile prevăzute la alin. (1), lit. a), b), d), e), f), g) şi h) se stabilesc
prin ordine ale conducătorilor autorităţilor/structurilor prevăzute la art.6 alin.(1) şi (2).
(3) În desfășurarea activității menționate la art. 6 alin. (3), structura de specialitate din STS, în
condițiile stabilite prin ordin al directorului, este abilitată să desfăşoare activităţile prevăzute la alin.(1) lit.
a), e), f) şi g).
Secţiunea a 2-a
Autorizarea actelor de obţinere a informaţiilor
prin activităţi care implică restrângerea
temporară a exerciţiului unor drepturi sau
libertăţi constituţionale
Art. 15 – (1) Activităţile de informaţii şi contrainformaţii care presupune restrângerea exerciţiului
unor drepturi sau libertăţi constituționale se efectuează numai în situaţiile în care:
a) nu există alte posibilităţi ori sunt posibilităţi limitate pentru cunoaşterea, prevenirea sau
contracararea riscurilor ori ameninţărilor la adresa securităţii naţionale;
b) acestea sunt necesare şi proporţionale, date fiind circumstanţele situaţiei concrete;
c) a fost obţinută autorizaţia prevăzută de lege.
(2) Activităţile prevăzute la alin. (1) pot consta în:
a) interceptarea şi înregistrarea comunicaţiilor electronice, efectuate sub orice formă;
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b) căutarea unor date şi informaţii, documente sau înscrisuri pentru a căror obţinere este necesar
accesul într-un loc, la un obiect ori deschiderea unui obiect;
c) ridicarea şi repunerea la loc a unui obiect sau document, examinarea lui, extragerea
informaţiilor pe care acesta le conţine, precum şi înregistrarea, copierea sau obţinerea de extrase prin orice
procedee;
d) instalarea de obiecte, întreţinerea şi ridicarea acestora din locurile în care au fost depuse;
e) supravegherea prin fotografiere, filmare, înregistrare a conversaţiilor sau prin alte mijloace
tehnice ori constatări personale, efectuate sistematic în locuri publice, inclusiv în mediul on-line sau
efectuate în orice mod în locuri private;
f) localizarea, urmărirea şi obţinerea de informaţii prin GPS sau prin alte mijloace tehnice de
supraveghere;
g) interceptarea trimiterilor poştale, ridicarea şi repunerea la loc a acestora, examinarea lor,
extragerea informaţiilor pe care acestea le conţin, precum şi înregistrarea, copierea sau obţinerea de
extrase prin orice procedee;
h) obţinerea de informaţii privind tranzacţiile financiare sau datele financiare ale unei persoane,
efectuate şi a celor ce urmează a fi efectuate, în condiţiile legii;
i) obţinerea datelor de trafic, a datelor de identificare a echipamentelor şi a datelor de localizare,
prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice, furnizorii de servicii de comunicaţii
electronice destinate publicului, furnizorii de servicii de găzduire şi furnizorii de servicii de comunicații
interpersonale care nu se bazează pe numere;
j) accesul la sistemele informatice, în scopul instalării de produse hardware și/sau software şi
extragerii datelor stocate în format electronic.
Art. 16 – (1) Propunerea de autorizare a unor activităţi specifice din cele prevăzute la art. 15 alin.
(2) se adresează preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, denumită în continuare ÎCCJ, în scris şi
cuprinde:
a) instituția emitentă, numele şi funcţia persoanei care formulează propunerea;
b) numărul şi data propunerii;
c) temeiul legal;
d) date şi informaţii din care să rezulte existenţa unui risc sau a unei ameninţări la adresa
securităţii naţionale, prin prezentarea faptelor şi circumstanţelor pe care se întemeiază propunerea;
e) motivele pentru care se impun activităţi specifice;
f) categoriile de activităţi pentru care se propune solicitarea autorizării;
g) dacă este necesară încuviinţarea pătrunderii în spaţii private pentru desfăşurarea de activităţi
specifice;
h) perioada pentru care se propune solicitarea autorizării;
i) identitatea persoanei supusă măsurii, dacă aceasta este cunoscută;
j) locul unde urmează a fi executate activităţile propuse, dacă acesta este cunoscut.
(2) Solicitarea este examinată, de urgenţă, în camera de consiliu de unul din judecătorii anume
desemnaţi de preşedintele ÎCCJ.
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(3) În cazul în care judecătorul, examinând solicitarea, apreciază că nu sunt suficiente date și
informaţii, solicită suplimentarea de îndată, în scris, a argumentelor prezentate.
Art. 17 – În cazul solicitării prelungirii autorizării, cererea se întocmeşte potrivit art. 16, care se
aplică în mod corespunzător, la care se adaugă solicitarea de prelungire a autorizării, cu prezentarea
motivelor ce justifică prelungirea.
Art. 18 – (1) În cazul în care judecătorul constată că solicitarea este legală şi temeinică şi
activităţile se impun în condiţiile art. 15 alin. (1) lit. a) şi b), dispune autorizarea, prin încheiere motivată,
care trebuie să cuprindă:
a) denumirea instanţei, data, ora şi locul emiterii;
b) date şi informaţii din care să rezulte existenţa unui risc sau a unei ameninţări la adresa
securităţii naţionale, prin prezentarea faptelor şi circumstanţelor care justifică măsura;
c) activităţile specifice autorizate, dintre cele prevăzute la art. 15 alin. (2);
d) identitatea persoanei care este afectată de activităţile specifice prin restrângerea drepturilor şi
libertăţilor constituționale, dacă aceasta este cunoscută;
e) organele care efectuează activităţile autorizate;
f) precizarea locului sau a localităţilor în care se vor desfăşura activităţile autorizate, dacă acestea
sunt cunoscute;
g) durata de valabilitate a autorizaţiei.
(2) Judecătorul emite, totodată, un mandat cuprinzând elementele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c)g).
(3) În situaţiile în care este necesar să se autorizeze alte activităţi decât cele iniţiale, desfăşurarea
acestora în alte locuri sau localităţi, dacă sunt cunoscute, ori atunci când au intervenit schimbări ale
criteriilor de interceptare, mandatul iniţial se completează în mod corespunzător, cu aplicarea procedurii
prevăzute la art.16.
(4) Durata de valabilitate a autorizării activităţilor este cea necesară pentru desfăşurarea acestora,
dar nu mai mult de 6 luni. Autorizarea poate fi prelungită în aceleaşi condiţii, pentru motive temeinic
justificate, fiecare prelungire neputând depăşi 3 luni. Durata maximă a autorizărilor cu privire la aceleaşi
date şi informaţii din care să rezulte existenţa unei unui risc sau a unei ameninţări la adresa securităţii
naţionale este de 2 ani. Activităţile specifice încetează înainte de expirarea duratei pentru care au fost
autorizate, îndată ce au încetat motivele care le-au justificat.
Art. 19 – (1) În cazul în care judecătorul constată că cererea nu este întemeiată, o respinge prin
încheiere motivată, care este definitivă.
(2) O nouă autorizare cu privire la aceeaşi persoană poate fi solicitată şi emisă numai dacă
propunerea se bazează pe noi date şi informaţii şi cu respectarea prevederilor art. 15-18.
Art. 20 – (1) Persoanele care solicită autorizarea, autorizează, pun în executare sau sprijină
punerea în executare a autorizării beneficiază de protecţia legii şi sunt obligate să păstreze secretul asupra
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datelor şi informaţiilor de care iau cunoştinţă cu acest prilej şi să respecte prevederile legale privind
protecţia informaţiilor clasificate.
(2) Organele care pun în executare activităţile autorizate sunt obligate să le întrerupă de îndată
atunci când temeiurile care le-au justificat au încetat şi să îl informeze pe preşedintele ÎCCJ.
(3) La finalizarea activităţilor autorizate prin mandat, aceleaşi organe au obligaţia să îl informeze
în scris pe preşedintele ÎCCJ despre rezultatul acestora şi despre măsurile luate, conform legii.
Art. 21 – (1) Datele şi informaţiile de interes pentru securitatea naţională, rezultate din activităţile
autorizate prin mandatul de securitate națională, dacă indică pregătirea sau săvârşirea unor acte de
terorism, a infracţiunii de divulgare a informaţiilor secrete de stat sau infracţiuni dintre cele prevăzute de
Titlul X - Infracţiuni contra securităţii naţionale din Codul penal, sunt reţinute în scris şi transmise
organelor de urmărire penală, potrivit art. 61 din Codul de procedură penală, însoţite de mandatul emis
pentru acestea, la care se adaugă propunerea de declasificare, după caz, totală sau în extras, potrivit legii,
a mandatului. Convorbirile şi/ sau comunicările interceptate, redate în scris, şi/ sau imaginile înregistrate
se transmit organelor de urmărire penală în integralitate, însoţite de conţinutul digital original al acestora.
Dispoziţiile art. 143 alin. (3) şi (4) şi art. 146 din Codul de procedură penală se aplică în mod
corespunzător.
(2) Dacă înregistrările rezultate din activităţile specifice culegerii de informaţii care presupun
restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi fundamentale ale cetăţenilor, efectuate cu respectarea
prevederilor prezentei legi, sunt folosite ca mijloc de probă în procesul penal, legalitatea acestora şi a
procedeelor probatorii prin care înregistrările au fost obţinute se verifică, în procedura de cameră
preliminară, de judecătorul de cameră preliminară de la instanţa căreia îi revine, potrivit legii, judecarea
cauzei în primă instanţă.
(3) În cazul în care datele şi informaţiile rezultate din activităţile autorizate nu sunt suficiente
pentru sesizarea organelor de urmărire penală şi nici nu justifică desfăşurarea în continuare de activităţi de
informaţii cu privire la acea persoană, din dispoziţia conducătorului instituţiei se dispune notificarea
persoanei ale cărei drepturi sau libertăţi au fost afectate prin activităţile autorizate, cu privire la activităţile
desfăşurate faţă de aceasta şi perioadele în care s-au desfăşurat.
(4) Notificarea prevăzută la alin. (3) nu se face dacă:
a) ar putea conduce la periclitarea îndeplinirii atribuţiilor specifice, prin dezvăluirea unor surse
utilizate în activitatea de culegere de informaţii, inclusiv ale serviciilor de securitate şi informaţii ale altor
state;
b) ar putea afecta apărarea securităţii naţionale;
c) ar putea aduce atingere drepturilor şi libertăţilor unor terţe persoane;
d) ar putea duce la deconspirarea metodelor şi mijloacelor specifice, utilizate în cazul respectiv.
Art. 22 - În situaţia în care se propune declasificarea mandatului emis în condiţiile art. 18 şi art.
19, aprobarea se acordă de preşedintele ÎCCJ, cu consultarea conducătorului instituției care a formulat
propunerea de autorizare, în condițiile legii privind protecția informațiilor clasificate.
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Art. 23 - (1) Plângerile cu privire la modul de exercitare de către judecătorii ÎCCJ a atribuţiilor de
eliberare a mandatului de securitate naţională, de natură a atrage răspunderea materială sau morală a
acestora, se adresează Curţii de Apel Bucureşti.
(2) Recursurile declarate împotriva hotărârilor Curţii de Apel Bucureşti, pronunţate potrivit
alin.(1), se judecă de ÎCCJ.
Secţiunea a 3-a
Beneficiarii informaţiilor din activitatea de informaţii
pentru securitatea naţională
Art. 24 – În executarea activităţii de informaţii pentru securitatea naţională, SRI şi SIE furnizează
cunoaştere specifică domeniilor lor de competență, necesară beneficiarilor legali pentru îndeplinirea
obiectivelor naţionale de securitate.
Art. 25 – (1) Informaţiile referitoare la securitatea naţională, obţinute în condiţiile prezentei legi,
sunt clasificate secret de stat şi se pot comunica, cu respectarea dispoziţiilor legale în materia protecţiei
informaţiilor clasificate şi a principiului necesităţii de a cunoaşte, următorilor beneficiari legali:
a) preşedintelui României, și consilierilor din cadrul Administrației Prezidențiale;
b) preşedinţilor Senatului şi al Camerei Deputaţilor;
c) prim-ministrului Guvernului României și consilierilor acestuia;
d) membrilor CSAT;
e) preşedinţilor comisiilor însărcinate să exercite controlul parlamentar asupra activităţilor de
informaţii şi contrainformaţii;
f) preşedinţilor Comisiilor de apărare, ordine publică şi securitate naţională ale Parlamentului;
g) membrilor Guvernului României, secretarilor de stat și asimilaților acestora din cadrul
ministerelor, şefilor departamentelor din ministere, şi şefilor organelor de specialitate din
subordinea Guvernului, când informaţiile privesc probleme ce au legătură cu domeniile de
activitate pe care le coordonează sau de care răspund;
h) conducătorilor componentelor şi structurilor Comunității Naționale de Informații;
i) şefilor autorităţilor administrative autonome, când informaţiile privesc domeniile lor de
activitate;
j) prefecților, primarului general al Capitalei, primarilor de sector ai Municipiului București,
primarilor municipiilor reședință de județ, precum și conducătorilor consiliilor județene, respectiv
al Consiliului General al Municipiului București, pentru probleme ce vizează competența
organelor respective;
k) organelor de urmărire penală, când informaţiile privesc săvârşirea unei infracţiuni.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), informaţiile referitoare la securitatea naţională,
obţinute de SIE din activitatea de informații externe, cu respectarea art. 5 alin. (3), se pot comunica:
a) preşedintelui României şi consilierilor din cadrul Administrației Prezidențiale;
b) preşedinţilor Senatului şi al Camerei Deputaţilor;
c) membrilor CSAT și structurilor componente Comunităţii Naţionale de Informaţii;
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d) prim-ministrului Guvernului României și consilierilor acestuia pe probleme de apărare,
securitate națională și politică externă;
e) președintelui Comisiei însărcinate să exercite controlul parlamentar asupra activității SIE;
f) miniștrilor, secretarilor de stat și asimilaților acestora, precum şi şefilor departamentelor din
cadrul ministerelor, şefilor organelor de specialitate din subordinea Guvernului, când informațiile
privesc probleme ce au legătură cu domeniile de activitate pe care le coordonează sau de care
răspund.
Art. 26 – (1) Informaţiile obţinute de serviciile de informaţii în condiţiile prezentei legi pot fi
comunicate structurilor de informaţii ale NATO şi UE sau pot face obiectul cooperării cu organisme
similare din străinătate.
(2) Autoritățile/ structurile prevăzute la art. 6 pot stabili relaţii de cooperare cu organisme similare
din străinătate sau cu organisme ce pot acorda sprijin în îndeplinirea misiunilor/ responsabilităților
serviciilor de informații numai cu aprobarea CSAT.
Art. 27 – (1) Protecţia surselor, mijloacelor şi metodelor folosite în activităţile de informaţii şi
contrainformaţii, precum şi a identităţii şi calităţii personalului care îşi desfăşoară activitatea secret sau
acoperit este obligatorie şi permanentă.
(2) Nicio persoană nu are dreptul să facă cunoscute activităţi secrete privind securitatea naţională,
prevalându-se de accesul neîngrădit la informaţii, de dreptul la difuzarea acestora şi de libertatea de
exprimare a opiniilor.
(3) Prevederile alin. (1) şi (2) nu aduc atingere libertăţii de opinie şi exprimare a persoanei, dacă
acesta este exercitată în limitele constituţionale.
CAPITOLUL III
Personalul
Art. 28 – (1) Personalul autorităţilor/ structurilor prevăzute la art. 6, denumit în continuare,
personal, este format din personal militar şi personal civil.
(2) În vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu, personalul îşi desfăşoară activitatea deschis,
secret sau acoperit.
(3) Identitatea reală, precum şi apartenenţa la serviciile/ structurile de informaţii a personalului
care desfăşoară activitatea acoperit sunt informaţii clasificate secret de stat.
(4) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, personalul care îşi desfăşoară activitatea secret sau
acoperit foloseşte identităţi de serviciu sau documente care să protejeze identitatea lor reală sau a
mijloacelor şi metodelor folosite, în condiţiile stabilite prin ordin al conducătorilor instituțiilor prevăzute
la art. 6 alin. (1) și (2).
(5) Persoanele juridice de drept public sau privat acordă sprijinul necesar în vederea conspirării
identităţii şi calităţii personalului prevăzut la alin. (3), în condiţiile stabilite prin documentele de cooperare
încheiate între acestea și instituțiile prevăzute la art. 6.
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Art. 29 – Autorităţile/ structurile prevăzute la art. 6 suportă cheltuielile determinate de asigurarea
asistenţei juridice a personalului propriu pentru fapte în legătură cu serviciul, în condiţiile stabilite prin
ordin al conducătorului instituției.
Art. 30 – Personalul este obligat să acţioneze independent faţă de orice ingerinţă politică,
economică, socială, religioasă sau de altă natură.
Art. 31 – (1) Personalul autorităţilor/ structurilor prevăzute la art. 6 îşi desfăşoară activitatea în
interesul statului român, se află sub protecţia legii şi este învestit, în exercitarea atribuţiilor profesionale,
cu exerciţiul autorităţii de stat.
(2) Cadrele militare din autorităţile/ structurile prevăzute la art. 6 pot fi audiate, percheziționate,
sau reținute, în legătură cu fapte săvârşite în exercitarea atribuțiilor de serviciu, numai de procurori anume
desemnaţi, cu informarea prealabilă a conducătorului instituției și în prezența unui reprezentant al
structurii juridice a instituției.
(3) Personalul, precum şi membrii de familie ai acestuia pot beneficia de protecţia persoanei şi a
bunurilor faţă de ameninţările sau de pericolele la care sunt expuşi ca urmare a exercitării atribuţiilor de
serviciu sau în legătură cu acestea, în condiţii stabilite prin ordin al conducătorului instituției.
(4) Prevederile alin. (3) se aplică şi în situaţia în care pericolele se nasc sau se menţin după
încetarea raporturilor de serviciu.
(5) Personalul chemat ca martor în faţa organelor judiciare poate face depoziţii cu privire la faptele
şi împrejurările ce privesc securitatea naţională, de care a luat cunoştinţă în îndeplinirea atribuţiilor de
serviciu şi în legătură cu acestea, numai cu încuviinţarea scrisă a conducătorului instituției din care face
parte şi cu respectarea art. 8 alin. (4).
Art. 32 – (1) Personalul are obligaţia de păstra secretul datelor şi informaţiilor cunoscute în
derularea activităţii, inclusiv după încetarea raporturilor de serviciu sau de muncă.
(2) Scrierile cu caracter memorialistic privind activitatea desfăşurată în cadrul instituțiilor de la art.
6 pot deveni publice cu aprobarea scrisă a conducătorului acestuia și numai după expirarea termenelor de
clasificare a informaţiilor la care se face referire în cuprinsul lor. În condiţiile legii civile, instituția
respectivă poate achiziţiona dreptul de autor şi dispune asupra publicării.
Art. 33 – Pentru efectuarea oricăror activități de urmărire penală, accesul organelor abilitate în
sediile și obiectivele autorităţilor/ structurilor prevăzute la art. 6 în care se gestionează informații secret de
stat, se realizează doar cu aprobarea președintelui CSAT și informarea prealabilă a conducătorului
instituţiei, în baza unor mandate emise de judecători din cadrul ÎCCJ.
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CAPITOLUL IV
Organizarea, coordonarea şi controlul
activităţilor de informaţii și contrainformaţii
Secţiunea 1
Organizarea şi coordonarea activităţilor de informaţii și contrainformaţii
Art. 34 – Activităţile de informaţii şi contrainformaţii sunt organizate şi coordonate unitar de
CSAT, pe baza prevederilor Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării.
Art. 35 – (1) Activităţile de informaţii şi contrainformaţii pentru securitatea naţională se
organizează şi se desfăşoară în baza Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării, Planului Naţional de
Priorităţi Informative şi a altor documente, aprobate de CSAT, precum şi a politicilor şi strategiilor de
securitate.
(2) Planificarea activităţilor prevăzute la alin. (1) se materializează în proiecte, planuri, operaţiuni
şi acţiuni, elaborate şi aprobate în condiţiile stabilite prin ordine ale directorilor SRI, SIE, respectiv ale
ministrului apărării naţionale şi ministrului afacerilor interne.
(3) Planificarea activităţilor de informaţii şi contrainformaţii desfăşurate în domeniul său de
competenţă de către structura de specialitate din cadrul SPP se realizează în baza direcţiilor de acţiune
aprobate de CSAT şi se materializează în operaţiuni, acţiuni şi planuri, elaborate şi aprobate în condiţiile
stabilite prin ordine ale directorului SPP.
Secţiunea 2
Comunitatea Naţională de Informaţii
Art. 36 – (1) În cadrul CSAT funcţionează Comunitatea Naţională de Informaţii, denumită în
continuare CNI, care reprezintă rețeaua funcțională a serviciilor de informaţii şi structurilor
departamentale de informaţii din MApN și MAI, fundamentată pe unitate de scop, obiective şi strategie.
(2) Activitatea CNI se bazează pe integrarea informaţiilor furnizate de fiecare componentă.
Art. 37 – (1) Resursele umane şi logistice necesare funcţionării CNI sunt asigurate de serviciile de
informaţii şi structurile departamentale din MApN şi MAI.
(2) Fondurile şi dotările de utilitate şi interes comune pentru CNI se prevăd în bugetele instituţiilor
de la alin.(1).
Art. 38 – Ministerele, agenţiile guvernamentale, alte autorităţi administrative centrale pot
contribui, potrivit competenţelor, la susţinerea activităţii CNI.
Art. 39 – (1) Organizarea şi coordonarea unitară a activităţilor CNI se realizează de CSAT, prin
Comitetul coordonator al CNI.
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(2) Comitetul coordonator al CNI este format din consilierul prezidenţial de probleme de
securitate naţională, directorul SRI, directorul SIE, ministrul apărării naţionale, ministrul afacerilor
interne, ministrul afacerilor externe şi consilierul de stat al prim - ministrului pe probleme de securitate
naţională.
(3) Cooperarea şi colaborarea în cadrul CNI se asigură de Consiliul operativ al CNI.
(4) Consiliul Operativ al CNI este condus de consilierul prezidenţial pe probleme de securitate
naţională şi are următoarea componenţă: consilierul primului ministru pe probleme de securitate
naţională, un adjunct al directorului SRI, un adjunct al directorului SIE, directorul general al DGIA şi
directorul general al DGPI.
(5) Evaluarea unitară a informaţiilor necesare susţinerii strategiilor şi politicilor naţionale de
securitate, precum şi fundamentarea şi elaborarea documentelor de planificare se realizează de către
Oficiul pentru Informaţii Integrate.
(6) Oficiul pentru Informaţii Integrate este condus de un consilier de stat din Departamentul pentru
Securitate Naţională din cadrul Administraţiei Prezidenţiale, ajutat de doi adjuncţi, desemnaţi de
directorul SRI şi directorul SIE, cu avizul CSAT.
(7) Oficiul pentru Informaţii Integrate elaborează proiectul Planului Naţional de Priorităţi
Informative și realizează estimări informative de nivel naţional și alte produse de informare, necesare
fundamentării, elaborării şi promovării strategiilor şi politicilor de securitate naţională.
(8) Oficiul pentru Informaţii Integrate asigură secretariatul tehnic al CNI.
(9) În sprijinul activităţii CNI, consilierul prezidenţial pe probleme de securitate naţională poate
solicita întrunirea Consiliului consultativ al CNI, din care pot face parte, în funcţie de subiectul discuţiilor,
preşedinţi ai comisiilor parlamentare permanente de specialitate, precum şi reprezentanţi ai autorităţilor şi
instituţiilor publice.
Art. 40 - Regulamentele de organizare şi funcţionare ale Comitetului Coordonator, Consiliului
Operativ şi Oficiului pentru Informaţii Integrate se aprobă prin hotărâri ale CSAT.
Secţiunea 3
Controlul activităţilor de informaţii și contrainformaţii
Art. 41 - (1) Activitatea de informaţii şi contrainformaţii este supusă controlului Parlamentului.
(2) Controlul parlamentar prevăzut la alin. (1) se exercită de către:
a) comisiile comune permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului însărcinate să exercite
controlul parlamentar asupra activităţii SRI şi SIE;
b) o subcomisie comună, formată din membri ai comisiilor pentru apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, pentru structurile departamentale de informaţii
din MApN şi MAI, precum şi pentru structurile de specialitate ale SPP şi STS.
Art. 42 – (1) La nominalizarea membrilor în comisiile prevăzute la art. 41, grupurile parlamentare
țin cont de specificul sarcinilor comisiei și au în vedere, cu prioritate, experiența, integritatea, reputaţia
profesională şi morală a celor desemnați.
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(2) Membrii comisiilor prevăzute la art. 41 nu pot avea, în acelaşi timp, calitatea de membri ai
Guvernului.
(3) Nu pot fi membri ai comisiilor prevăzute la art. 41 parlamentarii care:
a) au fost sancţionaţi pentru încălcări ale reglementărilor privind protecţia informaţiilor clasificate;
b) au suferit condamnări penale definitive;
c) nu dețin exclusiv cetățenia română.
Art. 43 – (1) În exercitarea controlului parlamentar asupra activităţilor de informații și
contrainformații, Comisiile verifică:
a) respectarea Constituţiei şi a legilor în vigoare;
b) concordanţa activităţii cu Strategia Naţională de Apărare a Ţării, Planul Naţional de Priorităţi
Informative şi alte documente, aprobate de CSAT, precum şi cu politicile şi strategiile de securitate;
c) utilizarea resurselor financiare şi materiale alocate, cu excepția fondului de cheltuieli operative
aflat în competența CSAT;
d) activitatea de reglementare internă;
e) comunicarea informaţiilor;
f) respectarea regulilor privind protecţia datelor cu caracter personal prevăzute de prezenta lege.
(2) Pentru realizarea activităţilor prevăzute la alin. (1), comisiile pot audia conducerea instituției
sau orice altă persoană din afara acesteia care poate furniza informaţii relevante.
(3) În situaţii excepţionale, comisiile pot audia şi persoane angajate în cadrul autorităților/
structurilor, numai cu încuviinţarea scrisă a conducătorilor acestora.
(4) În exercitarea atribuţiilor de control prevăzute de prezenta lege, comisiile nu pot solicita date şi
informaţii referitoare la operaţiuni sau activităţi operative în desfăşurare ori la surse de informaţii, metode
şi mijloace specifice și financiare aferente.
(5) Comisiile examinează proiectele şi propunerile legislative ce le-au fost transmise de birourile
permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului, în vederea elaborării rapoartelor şi/ sau
avizelor.
(6) Instituţiile prevăzute la art. 6, prin conducător, se pot adresa comisiilor ori de câte ori consideră
că imparţialitatea sau reputaţia instituţiei este afectată, în orice mod.
(7) Comisiile apără onoarea şi demnitatea personalului lezat de afirmaţii sau acţiuni prin care se
nasc suspiciuni asupra integrităţii lor morale.
Art. 44 – (1) Anual, comisiile prezintă Parlamentului rapoarte referitoare la activitatea
desfăşurată.
(2) Forma neclasificată a rapoartelor prevăzute la alin. (1) este publicată pe paginile de internet ale
celor două Camere ale Parlamentului.
Art. 45 – (1) Serviciile de informaţii sunt obligate să pună la dispoziţia comisiilor datele şi
informaţiile solicitate, potrivit principiului necesităţii de a cunoaşte, cu excepţia celor prevăzute la art. 27
şi art. 43 alin. (4).
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(2) Informaţiile obținute în cadrul mecanismelor de cooperare sunt puse la dispoziţia Comisiilor
numai cu acordul scris şi prealabil al emitentului acestora.
(3) Documentele şi informaţiile primite potrivit alin. (1) şi (2) sunt restituite serviciilor de
informaţii, după consultare, în original, fără a se putea reţine copii, reproduceri sau extrase.
Art. 46 - Controlul asupra activităţilor de informaţii şi contrainformaţii care implică restrângerea
temporară a exerciţiului unor drepturi sau libertăţi fundamentale ale cetăţenilor este exercitat de către
ÎCCJ, în condiţiile prevăzute la Capitolul 2, Secţiunea 2.
Art. 47 – (1) Bugetele destinate serviciilor de informaţii sunt aprobate de Parlament, în condiţiile
legii, cu avizul prealabil al CSAT şi al Comisiilor parlamentare speciale de control a activităţii acestora.
(2) Execuţia bugetelor autorităților/ structurilor prevăzute la art. 6 este supusă controlului ulterior
al Curţii de Conturi. Este exceptat de la controlul ulterior al Curții de Conturi fondul de cheltuieli
operative efectuate de serviciile/ structurile de informaţii.
(3) Aprobarea, gestionarea şi controlul fondurilor necesare pentru cheltuieli operative efectuate de
autoritățile/ structurile prevăzute la art. 6 se realizează în condiţiile stabilite de CSAT.
Art. 48 – (1) Măsurile de cunoaștere, prevenire sau contracarare a riscurilor şi ameninţărilor la
adresa securităţii naţionale nu trebuie să lezeze drepturile sau libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, viaţa
particulară, onoarea sau reputaţia lor ori să îi supună la îngrădiri ilegale.
(2) Orice persoană este protejată prin lege împotriva unor astfel de imixtiuni sau atingeri ale
drepturilor şi libertăţilor sale fundamentale.
(3) Iniţierea, transmiterea ori executarea fără temei legal, precum şi aplicarea abuzivă a măsurilor
prevăzute la alin. (1), atrag răspunderea civilă, administrativă sau penală, după caz.
Art. 49 - Orice persoană care se consideră vătămată în drepturile sau libertăţile sale fundamentale
ca urmare a activităţilor de informaţii şi contrainformaţii efectuate potrivit prevederilor prezentei legi se
poate adresa:
a) comisiilor parlamentare prevăzute la art. 41;
b) instanţei de judecată, în condiţiile prezentei legi, în ceea ce priveşte protecţia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
c) instanţei de judecată, pentru repararea daunelor materiale şi morale suferite, potrivit legii civile;
d) organelor judiciare, în condițiile Codului de procedură penală.
Art. 50 - Dispoziţiile prezentei secţiuni se aplică corespunzător structurilor de specialitate din SPP
şi STS, precum şi structurilor departamentale de informaţii din MApN şi MAI.
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CAPITOLUL V
Protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
Art. 51 – (1) Pentru asigurarea securității naționale, autorităţile/ structurile prevăzute la art. 6,
prelucrează date cu caracter personal prin mijloace automate, precum şi prin alte mijloace decât cele
automate şi care fac parte dintr-un sistem de evidenţă sau sunt destinate să fie incluse într-un asemenea
sistem.
(2) Autorităţile/ structurile prevăzute la art. 6 aplică măsurile tehnice şi organizatorice specifice
protecţiei informaţiilor clasificate, astfel încât să prevină accesul, comunicarea sau distrugerea
neautorizate ori alterarea datelor prevăzute la alin. (1).
Art. 52 – (1) În cadrul activităţilor prevăzute de prezenta lege, autorităţile/ structurile prevăzute la
art. 6, au următoarele obligaţii:
a) să prelucreze date cu caracter personal cu bună credinţă şi cu respectarea dispoziţiilor legale;
b) să colecteze date cu caracter personal numai în scopuri de securitate naţională, inclusiv în
procesul de avizare preliminar eliberării certificatului de securitate sau a autorizaţiei de acces la informaţii
clasificate;
c) să se asigure, cu ocazia oricărei prelucrări, că datele cu caracter personal stocate sunt exacte şi,
dacă este necesar, să le actualizeze. Datele inexacte sunt şterse sau rectificate, după caz;
d) să verifice în sistemele proprii de evidenţă, la anumite intervale de timp, dar nu mai târziu de 5
ani de la stocare, dacă datele cu caracter personal stocate trebuie păstrate, corectate, radiate ori distruse;
e) să se asigure că transferul de date cu caracter personal se realizează în scopurile prevăzute la lit.
b) sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiţie, cu condiţia ca datele să fie
prelucrate în legătură cu acest scop şi nu mai mult timp decât este necesar;
f) să şteargă sau să distrugă datele cu caracter personal pe care le deţin, indiferent de forma de
stocare, atunci când constată că acestea nu au legătură cu riscuri sau ameninţări la adresa securităţii
naţionale a României.
(2) Datele cu caracter personal, inclusiv cele privind viaţa intimă, familială şi privată, onoarea şi
reputaţia persoanelor, cunoscute incidental în cadrul activităţilor de informaţii şi contrainformaţii, nu pot
fi făcute publice.
(3) Suportul pe care sunt înregistrate datele prevăzute la alin. (2) va fi distrus sau, după caz, şters,
când nu au legătură cu riscuri sau ameninţări la adresa securităţii naţionale a României.
Art. 53 – Datele prevăzute la art. 51 alin. (1) pot fi comunicate în condiţiile şi cu respectarea
dispoziţiilor art. 24 – 27.
Art. 54 - Comisiile comune permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea
controlul parlamentar asupra activităţii SRI şi SIE verifică, în conformitate cu prevederile art. 43, modul
de aplicare a procedurilor emise în vederea implementării prevederilor art. 51 pentru instituțiile prevăzute
la art. 6 alin. (1).
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Art. 55 – Persoana care, în legătură cu o situaţie determinată, se consideră vătămată în drepturile
sau interesele sale legitime prin nerespectarea, de către una din autorităţile/ structurile prevăzute la art. 6 a
obligaţiilor prevăzute la art. 52 se poate adresa, în scris şi motivat, comisiilor parlamentare prevăzute la
art. 41, în funcţie de competenţa materială a acestora.
Art. 56 – (1) Comisia parlamentară solicită autorităţii un punct de vedere în scris.
(2) În maximum 30 de zile de la data primirii solicitării, autoritatea comunică punctul de vedere,
care nu conţine date şi informaţii referitoare la operaţiuni sau activităţi operative în desfăşurare, surse de
informare, metode şi mijloace specifice.
Art. 57 – (1) În situaţia în care comisia parlamentară constată că plângerea este neîntemeiată, o
respinge în termen de 15 zile de la data primirii punctului de vedere printr-un raport şi comunică
persoanei care a formulat plângerea că dreptul ori interesul său legitim nu au fost afectate.
(2) În situaţia în care comisia parlamentară constată că plângerea este întemeiată, sesizează
organele competente.
Art. 58 – Persoana nemulţumită de răspunsul comisiei parlamentare poate formula plângere în
condiţiile contenciosului administrativ.
CAPITOLUL VI
Infracţiuni. Sancţiuni
Art. 59 – (1) Desfăşurarea, fără autorizare, a activităţilor specifice supuse autorizării în condiţiile
prezentei legi sau cu depăşirea autorizării acordate se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani, dacă fapta
nu constituie o infracţiune mai gravă.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi fapta persoanei care divulgă, refuză sau împiedică, în
orice mod, ducerea la îndeplinire a mandatului eliberat în condiţiile prezentei legi.
(3) Tentativa se pedepseşte.
Art. 60 – (1) Divulgarea sau folosirea, fără drept, de către personalul autorităților prevăzute la
art.6, inclusiv după încetarea raporturilor de serviciu sau de muncă, a informaţiilor cunoscute incidental în
cadrul obţinerii datelor necesare securităţii naţionale, care pot afecta viaţa privată, onoarea sau reputaţia
persoanelor, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.
(2) Tentativa se pedepseşte.
Art. 61 – (1) Divulgarea datelor şi informaţiilor referitoare la surse de informații, metode şi
mijloace utilizate în activităţile de informaţii şi contrainformaţii pentru securitatea naţională de către cel
care le cunoaşte datorită atribuţiilor de serviciu se pedepseşte cu închisoarea de la 7 la 15 ani şi
interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Folosirea fără drept a surselor de informații metodelor şi mijloacelor utilizate în activităţile de
informaţii şi contrainformaţii pentru securitatea naţională, precum şi a datelor şi informaţiilor referitoare
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la acestea, de către personalul serviciilor de informaţii, se pedepseşte cu închisoarea de la 7 la 15 ani şi
interzicerea exercitării unor drepturi.
(3) Divulgarea datelor şi informaţiilor referitoare la surse de informații, metode şi mijloace
utilizate în activităţile de informaţii şi contrainformaţii pentru securitatea naţională de către cel care ia
cunoştinţă de acestea în afara atribuţiilor de serviciu se pedepseşte cu închisoarea de la 1 la 7 ani şi
interzicerea exercitării unor drepturi.
(4) Tentativa pentru faptele prevăzute la alin.(1) - (3) se pedepseşte.
Art. 62 - Faptele sancţionate de art. 258 din Codul penal săvârşite prin folosirea fără drept a
calităţii de personal al autorităților/ structurilor de informaţii prevăzute la art. 6 se pedepsesc cu închisoare
de la 2 la 7 ani.
CAPITOLUL VII
Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 63 – (1) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de informaţii, a STS, SPP și a
structurilor departamentale de informaţii din MApN și MAI se reglementează prin lege organică.
(2) Atribuţiile stabilite prin prezenta lege serviciilor de informaţii, a STS, SPP și a structurilor
departamentale de informaţii din MApN și MAI nu pot fi executate de nicio altă entitate publică sau
privată.
Art. 64 – În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al
României, Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 163 din 7 august 1991 se abrogă.
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