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Art. 28 
Legea nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a României, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 7 august 1991, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 

1. Titlul Legii nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a României se modifică şi va 
avea următoarea formulare:  
 „Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României” 

2. În tot cuprinsul legii, sintagma „siguranţă naţională” se înlocuieşte cu sintagma 
„securitate naţională”.  

3. După art. 12 se introduc 10 articole noi, art. 121 – 1210, cu următorul cuprins: 
„Art. 121 - Situaţiile prevăzute la art. 3 constituie temeiul legal pentru organele cu 

atribuţii în domeniul securităţii naţionale de a cere, potrivit atribuţiilor legale privind 
organizarea şi funcţionarea acestora, efectuarea unor acte, după cum urmează:  



a) solicitarea şi obţinerea de obiecte, înscrisuri sau relaţii oficiale de la autorităţi sau 
instituţii publice sau de la persoane juridice de drept privat ori de la persoane fizice; 
b) consultarea de specialişti ori experţi; 
c) primirea de sesizări sau note de relaţii; 
d) fixarea unor momente operative prin fotografiere, filmare ori prin alte mijloace tehnice 
ori constatări personale, cu privire la  activităţi publice desfăşurate în locuri publice, dacă nu 
este efectuată sistematic; 
e) obţinerea listei convorbirilor telefonice, identificarea abonatului, proprietarului sau 
utilizatorului unui sistem de telecomunicaţii sau a unui punct de acces la computer; 
f) activităţi specifice culegerii de informaţii care presupun restrângerea exerciţiului unor 
drepturi sau libertăţi fundamentale ale omului desfăşurate cu respectarea prevederilor 
legale. 

Art.122 - (1) Activităţile specifice culegerii de informaţii care presupun 
restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi fundamentale ale omului se 
efectuează numai în situaţiile în care: 

a) nu există alte posibilităţi ori sunt posibilităţi limitate pentru cunoaşterea, 
prevenirea sau contracararea riscurilor sau ameninţărilor la adresa securităţii naţionale; 

b) acestea sunt necesare şi proporţionale, date fiind circumstanţele situaţiei 
concrete; 

c) a fost obţinută autorizaţia prevăzută de prezenta lege.  
(2) Activităţile specifice prevăzute la alin.(1) pot consta în: 

a) interceptarea şi înregistrarea comunicaţiilor electronice, efectuate sub orice formă;  
b) căutarea unor informaţii, documente sau înscrisuri pentru a căror obţinere este 

necesar accesul într-un loc, la un obiect sau deschiderea unui obiect;  
c) ridicarea şi repunerea la loc a unui obiect sau document, examinarea lui, extragerea 

informaţiilor pe care acesta le conţine, cât 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, supravegherea  prin fotografiere, filmare ori prin alte mijloace tehnice ori 
constatări personale, efectuate sistematic în locuri publice sau efectuate în orice 
mod în  locuri private; 

e) localizarea, urmărirea şi obţinere de informaţii prin GPS sau prin alte mijloace 
tehnice de supraveghere; 

f)  interceptarea trimiterilor poştale, ridicarea şi repunerea la loc a acestora, 
examinarea lor, extragerea informaţiilor pe care acestea le conţin, cât şi 
înregistrarea, copierea sau obţinerea de extrase prin orice procedee; 

g) obţinerea de informaţii privind tranzacţiile financiare sau datele financiare ale unei 
persoane. 

Art.123 - (1) Propunerea de autorizare a unor activităţi specifice din cele 
prevăzute la art. 122 alin. (2) se formulează în scris şi trebuie să cuprindă: 

a) numele şi funcţia persoanei care formulează propunerea; 



b) data şi locul emiterii propunerii; 
c) date sau informaţii din care să rezulte existenţa unei ameninţări la adresa 

securităţii naţionale, prin prezentarea faptelor şi circumstanţelor pe care se întemeiază 
propunerea;  

d) motivaţia pentru care se impun activităţi specifice;  
e) categoriile de activităţi pentru care se propune solicitarea autorizării; 
f) dacă este necesară încuviinţarea pătrunderii în spaţii private pentru 

desfăşurarea de activităţi specifice; 
g) perioada pentru care se propune solicitarea autorizării; 
h) identitatea persoanei supusă măsurii, dacă aceasta este cunoscută; 
i) locul unde urmează a fi executate activităţile propuse, dacă acesta este 

cunoscut; 
 (2) Propunerea se înaintează procurorului general al Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi este examinată sub aspectul legalităţii şi temeiniciei, 
în termen de 24 de ore de la înregistrare, ori de îndată în cazurile urgente, de procurori 
anume desemnaţi de acesta. 
 (3) Dacă apreciază că propunerea este nejustificată, procurorul o respinge prin 
ordonanţă motivată, comunicând aceasta de îndată organului care a formulat-o.  
 (4) Dacă se apreciază că propunerea este întemeiată şi sunt întrunite condiţiile 
prevăzute de lege, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie sau înlocuitorul de drept al acestuia solicită în scris preşedintelui Înaltei Curţi 
de Casaţie şi Justiţie autorizarea activităţilor propuse.  
 (5) Solicitarea trebuie să cuprindă datele menţionate la alin. (1).  

(6) Solicitarea este examinată, de urgenţă, în camera de consiliu, de unul din 
judecătorii anume desemnaţi de preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 

(7) În cazul în care judecătorul, examinând solicitarea, apreciază că nu sunt 
suficiente informaţii solicită suplimentarea de îndată, în scris, a argumentelor 
prezentate.  

Art.124 - În cazul solicitării prelungirii autorizării, cererea se întocmeşte potrivit art. 
123, care se aplică în mod corespunzător, la care se adaugă solicitarea de prelungire a 
autorizării, cu prezentarea motivelor ce justifică prelungirea.  

Art. 125 - (1)  În cazul în care judecătorul constată că solicitarea este justificată, 
dispune autorizarea, prin încheiere motivată, care trebuie să cuprindă: 

a) denumirea instanţei, data, ora şi locul emiterii; 
b) datele si informaţii din care să rezulte existenţa unei ameninţări la adresa 

securităţii naţionale, prin prezentarea faptelor şi circumstanţelor care justifică măsura; 
c) activităţile specifice autorizate, dintre cele prevăzute la art.122 alin.(2); 
d) identitatea persoanei care este afectată de activităţile specifice, prin 

restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, dacă aceasta este cunoscută; 
e) organele care efectuează activităţile autorizate, 



f) persoanele fizice sau juridice care au obligaţia de a acorda sprijin la executarea 
activităţilor autorizate; 

g) precizarea locului sau a localităţilor în care se vor desfăşura activităţile 
autorizate, dacă acestea sunt cunoscute;  

h) durata de valabilitate a autorizaţiei. 
      (2) Judecătorul emite, totodată, un mandat cuprinzând elementele prevăzute la 
alin.(1) lit.a) şi c)-h).  

(3) În situaţiile în care este necesar să se autorizeze noi activităţi decât cele iniţiale, 
desfăşurarea acestora în alte locuri sau localităţi, dacă sunt cunoscute, ori atunci când 
au intervenit schimbări ale numerelor de apel, mandatul iniţial se completează în mod 
corespunzător, cu aplicarea procedurii prevăzute de art. 123. 

(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 si informaţii din care să 
rezulte existenţa 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.126 - (1) În cazul în care judecătorul constată că cererea nu este justificată, o 
respinge prin încheiere motivată. Încheierea este definitivă. 

 (2) O nouă autorizaţie cu privire la aceeaşi persoană poate fi solicitată şi emisă 
numai dacă cererea se bazează pe noi date şi informaţii, şi cu respectarea prevederilor 
art.123 – 125. 

Art.127 - (1) În caz de urgenţă, când întârzierea obţinerii autorizării ar prejudicia 
grav finalitatea activităţilor specifice necesare, acestea se pot efectua fără autorizarea 
judecătorului, din dispoziţia conducătorului organului de stat cu atribuţii în domeniul 
securităţii naţionale, pe o durată de maxim 48 de ore, urmând ca aceasta să fie 
solicitată, de îndată ce există posibilitatea, dar nu mai târziu de expirarea acestui 
termen. 

(2) În cazul în care judecătorul apreciază că se impune continuarea activităţilor 
prevăzute la alin. (1), dispoziţiile art.123 – 125 se aplică în mod corespunzător. 

(3) Dacă judecătorul apreciază că nu se mai impune continuarea activităţilor 
prevăzute la alin. (1), confirmă efectuarea acestora şi păstrarea materialelor obţinute 
sau după caz, dispune încetarea de îndată a acestora şi distrugerea materialelor 
obţinute. O copie a procesului verbal privind distrugerea se transmite judecătorului. 

Art.128 - (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 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 despre aceasta pe procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie. 

(3) Aceleaşi organe au obligaţia să îl informeze în scris pe procurorul general al 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie despre rezultatul activităţilor 
autorizate prin mandat şi despre măsurile luate, conform legii. 

(4) Procedura de autorizare a activităţilor specifice, precum şi desfăşurarea 
activităţilor autorizate se fac cu respectarea prevederilor legale privind protecţia 
informaţiilor clasificate. 

Art.129 - (1) Datele şi informaţiile de interes pentru securitatea naţională, rezultate 
din activităţile autorizate, dacă indică pregătirea sau săvârşirea unei fapte prevăzute de 
legea penală, sunt reţinute în scris şi transmise organelor de urmărire penală, potrivit 
art.61 din Codului de procedură penală, cu declasificarea, după caz, totală sau în 
extras, potrivit legii, a încheierii şi a mandatului prevăzute la art. 125. Convorbirile sau 
comunicările interceptate se ataşează procesului-verbal prevăzut în art.61 din Codul de 
procedură penală numai în măsura în care acestea au vizat infracţiuni contra securităţii 
naţionale prevăzute de Codul penal şi de legi speciale. 

 (2) 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 organului de stat cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale 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.  

(3) Notificarea prevăzută la alin.(2) nu se va face dacă: 
a) ar putea conduce la periclitarea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu ale organelor 

de stat cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale, prin dezvăluirea unor surse ale 
acestora, inclusiv ale serviciilor de securitate şi informaţii ale altor state; 

b) informaţiile sunt necesare pentru apărarea securităţii naţionale; 
c) furnizarea informaţiilor aduce atingere drepturilor şi libertăţilor unor terţe 

persoane; 
d) furnizarea informaţiilor ar putea duce la deconspirarea metodelor şi 

mijloacelor, inclusiv tehnicile speciale de investigare, utilizate de organele de stat cu 
atribuţii în domeniul securităţii naţionale. 

 (4) De asemenea, notificarea prevăzută la alin. (2) nu se va face daca 
informaţiile sunt necesare pentru apărarea securităţii naţionale.  

Art. 1210 – Orice persoană care se consideră vătămată în drepturile sau libertăţile 
sale fundamentale ca urmare a activităţilor specifice culegerii de informaţii efectuate de 
organele de informaţii sau de cele cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale se poate 
adresa instanţelor judecătoreşti, potrivit legii  

4. Art. 13-15 se abrogă. 
5. Art.20 se modifică şi va avea următorul cuprins: 



„Art. 20 – (1) Desfăşurarea, fără mandat, a activităţilor specifice culegerii de informaţii 
supuse autorizării în condiţiile art. 123, cu excepţia celor întreprinse în situaţiile arătate 
în art. 127, sau depăşirea mandatului acordat se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 
ani, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă. 
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi fapta funcţionarului care divulgă, refuză 
sau împiedică, în orice mod, aducerea la îndeplinire a mandatului eliberat în condiţiile 
prevăzute în art. 123. 
(3) Tentativa se pedepseşte. ” 

 
Art. 29 
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, se modifică şi se completează 
după cum urmează: 

1. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 9 - În vederea stabilirii existenţei ameninţărilor la adresa securităţii naţionale, cadre 
anume desemnate din Serviciul Român de Informaţii pot efectua verificări prin: 
a) solicitarea şi obţinerea de obiecte, înscrisuri sau relaţii oficiale de la instituţii publice 
sau de la persoane juridice de drept privat ori de la persoane fizice; 
b)consultarea de specialişti ori experţi; 
c) primirea de sesizări sau note de relaţii; 
d) fixarea unor momente operative prin fotografiere, filmare ori prin alte mijloace tehnice 
ori constatări personale, cu privire la  activităţi publice desfăşurate în locuri publice, dacă nu 
este efectuată sistematic;  
e) obţinerea listei convorbirilor telefonice, identificarea abonatului, proprietarului sau 
utilizatorului unui sistem de telecomunicaţii sau a unui punct de acces la computer. 
 2. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 10 - În situaţiile care constituie ameninţări la adresa securităţii naţionale, Serviciul 
Român de Informaţii, prin cadre stabilite în acest scop, desfăşoară activităţi specifice 
culegerii de informaţii care presupun restrângerea exercitării unor drepturi sau libertăţi 
fundamentale ale omului, efectuate potrivit procedurii prevăzute în  Legea nr. 51/1991 
privind securitatea naţională a României, care se aplică în mod corespunzător.” 
 3. După articolul 11, se introduce un nou articol, articolul 111, cu următorul 
cuprins: 
„Art. 111 - Orice persoană care se consideră vătămată în drepturile sau libertăţile sale 
fundamentale ca urmare a activităţilor specifice culegerii de informaţii efectuate de 
organele Serviciului Român de Informaţii se poate adresa instanţelor judecătoreşti, 
potrivit legii.” 

(…) 
Art. 64 



Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1161 din 8 decembrie 2004 se 
modifică după cum urmează: 

1. Articolul 20 va avea următorul cuprins: 
„Art. 20 - Ameninţările la adresa securităţii naţionale a României în ceea ce 

priveşte infracţiunile prevăzute în prezenta lege, constituie temeiul legal pentru organele 
de stat cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale să solicite autorizarea efectuării unor 
activităţi specifice culegerii de informaţii, potrivit procedurii prevăzute în  Legea nr. 
51/1991 privind securitatea naţională a României, care se aplică în mod corespunzător.” 

2. Art. 21 şi 22 se abrogă. 
3. Art. 40 alin. (2) şi art. 41 se abrogă.” 

 
(…)” 
 


