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TABEL CENTRALIZATOR
la

 propunerea legislativă privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul securităţii naţionale

Nr.
crt.

Text act normativ de bază Text proiect de Lege Text propus de comisie
(autorul amendamentelor)

Motivarea 
amendamentelor

propuse
   1 LEGE

privind modificarea şi completarea unor 
acte normative în domeniul securităţii 

naţionale
Nemodificat

2 Art.  I.  – 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:

Nemodificat

   

   3

Legea nr. 51/1991 privind siguranţa 
naţională a României

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”.

1.
2.
   

   4

2. În cuprinsul legii, următorii termeni se 
înlocuiesc astfel:
a)  „siguranţă  naţională”  cu  „securitate 
naţională”;
b) „ameninţare/ameninţări  la  adresa 
securităţii  naţionale”  cu  „risc/riscuri  şi 
ameninţare/ameninţări  la  adresa 
securităţii naţionale”.
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   5

Art.3 –  Constituie  ameninţări  la 
adresa  siguranţei  naţionale  a 
României următoarele:
a) planurile şi acţiunile care vizează 
suprimarea  sau  ştirbirea 
suveranităţii, unităţii, independenţei 
sau indivizibilităţii statului român;
b)  acţiunile care au ca scop, direct 
sau  indirect,  provocarea  de  război 
contra  ţării  sau  de  război  civil, 
înlesnirea ocupaţiei militare străine, 
aservirea faţă de o putere străina ori 
ajutarea  unei  puteri  sau organizaţii 
străine  de  a  săvârşi  oricare  din 
aceste fapte;
c) trădarea prin ajutarea inamicului;
d)  acţiunile  armate  sau  orice  alte 
acţiuni  violente  care  urmăresc 
slăbirea puterii de stat;
e)  spionajul, transmiterea secretelor 
de  stat  unei  puteri  sau  organizaţii 
străine  ori  agenţilor  acestora, 
procurarea  ori  deţinerea  ilegală  de 
documente sau date secrete de stat, 
în  vederea  transmiterii  lor  unei 
puteri  sau  organizaţii  străine  ori 
agenţilor  acestora  sau  în  orice  alt 
scop neautorizat de lege, precum şi 
divulgarea  secretelor  de  stat  sau 
neglijenta în păstrarea acestora;

3. Art.3 se modifică şi va avea următorul 
cuprins:

„Art.3 – (1) Constituie  riscuri  şi 
ameninţări la adresa securităţii naţionale 
a României următoarele:
1.Punerea  în  pericol  a  ordinii 
constituţionale prin:
a) îngrădirea drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale  ale  cetăţeanului  sau 
restrângerea  exerciţiului  acestor 
drepturi, în măsura în care este pusă 
în  pericol  securitatea  naţională  a 
României;
b) acţiuni  sau  inacţiuni  care  vizează 
ori pot avea drept rezultat suprimarea 
sau  afectarea  atributelor 
fundamentale ale statului român ori a 
funcţionării instituţiilor statului;
c) defăimarea  ţării  sau  a  naţiunii, 
iniţierea, constituirea ori susţinerea de 
persoane  sau  organizaţii  care 
militează  în  favoarea  acţiunilor 
rasiste, xenofobe, extremiste, anarhice, 
inclusiv cele de factură revizionistă ori 
secesionist  –  separatiste  sau  care 
îndeamnă la ura etnică, religioasă, de 
clasă ori la violenţă publică; 
d) acţiunile  de  iniţiere,  organizare, 
constituire,  sprijinire  sau  aderare  la 
structuri  informative  sau 
paramilitare, în afara cadrului legal;
e) confecţionarea,  folosirea  sau 
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f)  subminarea,  sabotajul  sau  orice 
alte  acţiuni  care  au  ca  scop 
înlăturarea  prin  forţă  a  instituţiilor 
democratice  ale  statului  ori  care 
aduc  atingere  grava  drepturilor  si 
libertăţilor  fundamentale  ale 
cetăţenilor  români  sau  pot  aduce 
atingere  capacitaţii  de  apărare  ori 
altor  asemenea  interese  ale  ţării, 
precum  şi  actele  de  distrugere, 
degradare  ori  aducere  în  stare  de 
neîntrebuinţare  a  structurilor 
necesare bunei  desfăşurării  a  vieţii 
social-economice  sau  apărării 
naţionale;
g) acţiunile prin care se atentează la 
viaţa,  integritatea  fizică  sau 
sănătatea  persoanelor  care 
îndeplinesc  funcţii  importante  în 
stat ori a reprezentanţilor altor state 
sau  ai  organizaţiilor  internaţionale, 
a  căror  protecţie  trebuie  să  fie 
asigurată  pe  timpul  şederii  în 
România, potrivit legii, tratatelor şi 
convenţiilor  încheiate,  precum  şi 
practicii internaţionale;
h) iniţierea,  organizarea,  săvârşirea 
sau  sprijinirea  în  orice  mod  a 
acţiunilor totalitariste sau extremiste 
de  sorginte  comunistă,  fascistă, 
legionară  sau  de  orice  altă  natură, 
rasiste,  antisemite,  revizioniste, 
separatiste care pot pune în pericol 

comercializarea  de  echipamente, 
dispozitive şi alte  mijloace tehnice de 
interceptare,  bruiere şi  înregistrare  a 
comunicaţiilor  sau  comunicărilor  în 
afara cadrului legal;
f) acţiuni  sau  inacţiuni  de  natură  a 
afecta  grav  patrimoniul  cultural 
naţional,  care  conferă  identitate 
naţiunii române.
2. Actele  de  terorism  şi  faptele 
asimilate acestora, susţinerea în orice 
mod a activităţilor teroriste şi refuzul 
de  a  pune  la  dispoziţia  autorităţilor 
competente  informaţii  referitoare  la 
activităţile  entităţilor  teroriste  şi  cele 
de susţinere în orice mod a acestora, în 
mod special a celor care pot contribui 
la prevenirea atacurilor teroriste.
3.  Spionajul  îndreptat  împotriva 
intereselor  României  sau ale  aliaţilor 
săi.
4. Proliferarea  armelor  de  distrugere 
în  masă,  a  vectorilor  purtători,  a 
produselor  şi  tehnologiilor  cu  dublă 
utilizare.
5. Iniţierea,  desfăşurarea,  susţinerea 
ori participarea - sub orice formă - la 
traficul  cu  armament,  muniţii, 
explozivi,  droguri  de  mare  risc, 
produse speciale  radioactive,  chimice, 
biologice  şi  bacteriologice,  produse şi 
tehnologii  cu  dublă  utilizare  ori 
încălcarea sub orice formă a regimului 

3



Nr.
crt.

Text act normativ de bază Text proiect de Lege Text propus de comisie
(autorul amendamentelor)

Motivarea 
amendamentelor

propuse
sub  orice  formă  unitatea  şi 
integritatea  teritorială  a  României, 
precum şi incitarea  la fapte  ce pot 
periclita ordinea statului de drept;
i) actele  teroriste,  precum  şi 
iniţierea sau sprijinirea în orice mod 
a oricăror activităţi al căror scop îl 
constituie  săvârşirea  de  asemenea 
fapte;
j)atentatele contra unei colectivităţi, 
săvârşite prin orice mijloace;
k)sustragerea de armament, muniţie, 
materii  explozive  sau  radioactive, 
toxice  sau  biologice  din  unităţile 
autorizate să le deţină, contrabanda 
cu  acestea,  producerea,  deţinerea, 
înstrăinarea,  transportul  sau 
folosirea  lor  în  alte  condiţii  decât 
cele  prevăzute  de  lege,  precum  şi 
portul  de  armament  sau  muniţie, 
fără drept, dacă prin acestea se pune 
în pericol siguranţa naţională;
l) iniţierea  sau  constituirea  de 
organizaţii  sau grupări ori aderarea 
sau  sprijinirea  sub  orice  forma  a 
acestora,  în  scopul  desfăşurării 
vreuneia  din  activităţile  enumerate 
la lit. a) - k), precum şi desfăşurarea 
în  secret  de asemenea activităţi  de 
către  organizaţii  sau  grupări 
constituite potrivit legii.

legal al acestora, la migraţia ilegală şi 
traficul ilegal de persoane şi la oricare 
alte  activităţi  care  pot  avea  drept 
consecinţe  inclusiv  încălcări  ale 
drepturilor  şi  libertăţilor 
fundamentale  ale persoanei, realizate 
de structuri sau reţele de criminalitate 
organizată  transnaţionale,  de  natură 
să  pună  în  pericol  securitatea 
naţională a României.
6. Iniţierea,  desfăşurarea,  susţinerea 
ori  participarea  la  activităţi  de 
criminalitate organizată  de natură să 
aducă atingere securităţii naţionale.

7.  Acţiuni ce sunt de natură a 
periclita relaţiile externe ale României.
8.  Acţiuni  care  urmăresc,  sub  orice 
formă, afectarea relaţiilor  statului  cu 
românii din afara graniţelor ţării.
9. Punerea  în  pericol  a  securităţii 
informaţionale  a  cetăţeanului,  a 
societăţii şi a statului român prin:

a)operaţiuni  de  agresiune 
informaţională;
b) introducerea,  modificarea, 
alterarea,  ştergerea  sau  distrugerea, 
fără  drept,  de  date  în/din  sistemele 
informatice,  precum  şi  accesul 
neautorizat  în  sisteme informatice  ce 
prezintă  relevanţă  pentru  securitatea 
naţională ori  prin intermediul cărora 
se  pot  crea  prejudicii  de  natură  să 
afecteze  stabilitatea  economică  şi 
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socială;

c) periclitarea  obiectivelor, 
politicilor şi strategiilor informative şi 
contrainformative şi de securitate.
10.  Periclitarea ori compromiterea, în 
orice mod, a informaţiilor clasificate.
11.  Planuri  şi  acţiuni  de  natură  să 
afecteze capacitatea de apărare a ţării 
ori  securitatea  forţelor  din  Sistemul 
Naţional  de  Apărare  a  României  sau 
ale aliaţilor.
12.  Punerea  în  pericol  a  securităţii 
economice prin:
a) periclitarea  resurselor  economice 
vitale,  precum  şi  monopolizarea, 
diminuarea  ori  blocarea  accesului  la 
părţi  substanţiale  din  acestea  ori  la 
resurse externe;
b)  afectarea  intereselor  economice 
strategice ale României;
c) gestionarea  ilegală,  degradarea  ori 
distrugerea  resurselor  economice  de 
interes naţional. 
13. Fapte  de  corupţie  ale  căror 
consecinţe  sunt de natură să afecteze 
interesele  naţionale  ori  exercitarea 
drepturilor  şi  libertăţilor 
fundamentale ale persoanei.
14. Deturnarea  fondurilor  destinate 
unor  programe  de  interes  naţional, 
indiferent de sursa acestora.

15.  Punerea  în  pericol  a 
infrastructurilor critice prin:
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a) distrugerea,  degradarea  sau 

aducerea în stare de neîntrebuinţare a 
acestora  sau  neluarea  măsurilor  de 
înlăturare  a  riscurilor  la  adresa 
acestora;

b) neconstituirea  rezervelor 
pentru  necesităţi  umanitare  şi 
intervenţie  în  situaţii  de  urgenţă,  la 
instituirea  stării  de  urgenţă  sau  de 
asediu,  la  mobilizare  ori  în  caz  de 
război;

c) neînlăturarea  riscurilor 
reprezentate  de  activităţile  cu  grad 
ridicat  de  pericol  nuclear,  chimic, 
bacteriologic şi alte asemenea, care pot 
determina catastrofe ori dezastre.

16.  Atentatele  la  viaţa, 
sănătatea,  integritatea  sau  libertatea 
demnitarilor  români  în  ţară  şi 
străinătate,  a  demnitarilor  străini  pe 
teritoriul  României,  precum şi  actele 
pregătitoare  care  vizează  comiterea 
unor astfel de acţiuni.

17. Punerea în pericol a 
securităţii comunicaţiilor şi sistemelor 
de comunicaţii şi informatice de stat, 
prin:

a) fapte  sau  atacuri  de 
neutralizare,  anihilare,  blocare  ori 
diminuare  a  funcţionalităţii  sau 
fiabilităţii  instalaţiilor,  sistemelor 
tehnice  de  securitate  şi  protecţie 
aferente  reţelelor  ori  capacităţilor 
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tehnice  de  comunicaţie,  a 
amplasamentelor  în  care  acestea  se 
regăsesc;

b) penetrarea, 
întreruperea  funcţionării  şi 
distrugerea reţelelor de comunicaţii de 
stat,  precum  şi  interceptarea 
comunicaţiilor în aceste reţele;

c) pătrunderea  fără 
drept în spectrul de frecvenţe radio cu 
utilizare  guvernamentală  şi 
interceptarea  comunicaţiilor  din 
acesta;

d) afectarea  capacităţii 
operaţionale  a  comunicaţiilor  şi 
sistemelor  de  comunicaţii  şi 
informatice de stat;
e) existenţa  unor  riscuri  la  nivelul 
sistemelor de protecţie şi securitate ale 
infrastructurilor  de  comunicaţii 
electronice  şi  informatice  aferente 
unor  instituţii,  domenii  de  interes 
strategic,  de  natură  să  genereze 
situaţii  de  insecuritate  sau  de 
perturbare a funcţionării optime şi în 
siguranţă  a  structurilor  necesare 
desfăşurării normale a vieţii sociale şi 
economice.
18. Punerea  în  pericol  a  securităţii 
cibernetice  prin  acţiuni  sau  inacţiuni 
de natură să determine ori să aibă ca 
efect  afectarea  bunei  funcţionări  a 
sistemelor  informatice  şi  de 
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comunicaţii,  publice  sau  private  sau 
lezarea  drepturilor  şi  libertăţilor 
fundamentale ale persoanelor.

19. Punerea  în  pericol  a 
securităţii ecologice prin:

a) degradarea, cu efect major la 
nivel regional sau naţional, a mediului 
ambiant;

b) orice  alte  acţiuni  sau 
inacţiuni  ce  au  ca  efect  degradarea 
factorilor  de  mediu,  cu  consecinţe 
majore la nivel naţional sau regional.
20.   Punerea  în  pericol  a  securităţii 
medicale prin:
a)  distrugerea  totală  sau  parţială  a 
reţelei care oferă asistenţă medicală;
b)  distrugerea  conţinutului 
depozitelor şi  rezervelor de materiale 
necesare  pentru  asigurarea  stării  de 
sănătate a populaţiei;
c) distrugerea  mobilităţii  şi 
disponibilităţii  resurselor  medicale 
care  necesită  deplasare  în  anumite 
zone  ale  ţării,  ca  urmare  a  unor 
situaţii  de  urgenţă,  de  asediu,  la 
mobilizare ori în caz de război;

d)  acţiuni  sau inacţiuni  ce pot 
avea consecinţă generarea de epidemii, 
pandemii ori epizootii;

e) orice  alte  acţiuni  sau 
inacţiuni care au ca rezultat afectarea 
sistemului  de  asistenţă  medicală,  cu 
consecinţe majore la nivel naţional sau 
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regional.
(2) Autorităţile  şi  instituţiile  publice 
competente  planifică,  organizează  şi 
desfăşoară,  conform  atribuţiilor 
prevăzute în legile privind organizarea 
şi  funcţionarea  acestora,  activităţi  de 
informaţii,  contrainformaţii  şi  de 
securitate  în  scopul  cunoaşterii, 
prevenirii,  contracarării  şi  înlăturării 
riscurilor  şi  ameninţărilor  la  adresa 
securităţii naţionale”.

   

   6

Art. 13. -  (1)Situaţiile prevăzute la 
art. 3 constituie temei legal pentru a 
se  solicita  procurorului,  în  cazuri 
justificate,  cu  respectarea 
prevederilor  Codului  de  procedură 
penală,  autorizarea  efectuării  unor 
acte,  în  scopul  culegerii  de 
informaţii,  constând  în: 
interceptarea  comunicaţiilor, 
căutarea unor informaţii, documente 
sau  înscrisuri  pentru  a  căror 
obţinere este necesar accesul într-un 
loc,  la  un  obiect  sau  deschiderea 
unui obiect; ridicarea şi repunerea la 
loc  a  unui  obiect  sau  document, 
examinarea  lui,  extragerea 
informaţiilor  pe  care  acestea  le 
conţin, cât si înregistrarea, copierea 

4.  Art.13  se  modifică  şi  va  avea 
următorul cuprins:

“Art.13 – Riscurile  şi  ameninţările  la 
adresa  securităţii  naţionale  a 
României,  prevăzute la  art.3, inclusiv 
actele  sau  faptele  de  terorism 
prevăzute  în  Legea  nr.535/2004 
privind  prevenirea  şi  combaterea 
terorismului,  constituie  temeiul  legal 
pentru a se propune procurorului  de 
către  organele  de  stat  cu  atribuţii  în 
domeniul  securităţii  naţionale,  în 
cazuri  justificate,  să  solicite 
autorizarea  efectuării  unor  activităţi 
în  scopul  culegerii  de  informaţii, 
constând  în:  interceptarea  şi 
înregistrarea  convorbirilor  şi/sau 
comunicărilor  efectuate  sub  orice 
formă  şi/sau  a  transmisiilor  de  date 
prin  orice  mijloace;  căutarea  unor 
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propuse
sau obţinerea de extrase prin orice 
procedee;  instalarea  de  obiecte, 
întreţinerea şi ridicarea acestora din 
locurile în care au fost depuse.
(2) Cererea  de  autorizare  se 
formulează  în  scris  şi  trebuie  să 
cuprindă:  date  sau  indicii  din  care 
să  rezulte  existenţa  uneia  din 
ameninţările  la  adresa  siguranţei 
naţionale prevăzute de art. 3 pentru 
a  cărei  prevenire,  descoperire  sau 
contracarare este necesară emiterea 
mandatului; categoriile de activităţi 
pentru  a  căror  desfăşurare  trebuie 
emis  mandatul;  identitatea 
persoanei  ale  cărei  comunicaţii 
trebuie  interceptate,  dacă  este 
cunoscută,  sau  a  persoanei  care 
deţine informaţiile, documentele ori 
obiectele  ce  trebuie  obţinute; 
descrierea  generală,  dacă  şi  când 
este posibil, a locului unde urmează 
a fi executate activităţile autorizate; 
durata  de valabilitate  a  mandatului 
solicitat.
(3) Actul de autorizare se emite  la 
cererea  organelor  cu  atribuţii  în 
domeniul  siguranţei  naţionale,  de 
către procurori anume desemnaţi de 
procurorul general al României.
(4) In  cazul  în  care  procurorul 
constată  că cererea  este  justificată, 
emite  un  mandat  care  trebuie  să 

informaţii,  documente  sau  înscrisuri 
pentru  a  căror  obţinere  este  necesar 
accesul  într-un  loc,  la  un  obiect  sau 
deschiderea  unui  obiect;  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;  instalarea  de  obiecte, 
întreţinerea  şi  ridicarea  acestora  din 
locurile  în  care  au  fost  depuse; 
supravegherea  prin  fotografiere, 
filmare ori prin alte mijloace tehnice, 
efectuate  sistematic  în  locuri  publice 
sau  efectuate  în  orice  mod  în  locuri 
private;  localizarea  sau  urmărirea 
prin  mijloace  tehnice;   reţinerea, 
predarea  şi  percheziţionarea 
trimiterilor  poştale;  solicitarea  sau 
obţinerea  datelor  referitoare  la 
tranzacţiile  financiare,  precum  şi  a 
datelor financiare ale unei persoane.”

10



Nr.
crt.

Text act normativ de bază Text proiect de Lege Text propus de comisie
(autorul amendamentelor)

Motivarea 
amendamentelor

propuse
conţină:  aprobarea  pentru 
categoriile  de comunicaţii  care pot 
fi  interceptate,  categoriile  de 
informaţii,  documente  sau  obiecte 
care  pot  fi  obţinute;  identitatea 
persoanei,  dacă este cunoscută,  ale 
cărei  comunicaţii  trebuie 
interceptate  ori  care  se  află  în 
posesia  datelor  informaţiilor, 
documentelor  sau  obiectelor  ce 
trebuie  obţinute;  organul 
împuternicit  cu  executarea; 
descrierea generală a locului în care 
urmează  a  fi  executat  mandatul; 
durata de valabilitate a mandatului.
(5) Durata  de  valabilitate  a 
mandatului nu poate depăşi 6 luni. 
In  cazurile  întemeiate,  procurorul 
general  poate  prelungi,  la  cerere, 
durata  mandatului,  fără  a  se  putea 
depăşi, de fiecare data, 3 luni.
(6)Orice cetăţean care se consideră 
vătămat  în  mod  nejustificat  prin 
activităţile  care  fac  obiectul 
mandatului prevăzut în alin. 1 - 4 se 
poate  adresa  cu  plângere 
procurorului  anume  desemnat, 
ierarhic superior procurorului care a 
emis mandatul.

  

5.  După  art.13  se  introduce  un  nou 
articol, art.131, cu următorul conţinut:
Art.131 - (1) Propunerea se formulează 
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Nr.
crt.

Text act normativ de bază Text proiect de Lege Text propus de comisie
(autorul amendamentelor)

Motivarea 
amendamentelor

propuse

   7

în  scris  şi  trebuie  să  cuprindă:  date 
sau  indicii  temeinice  din  care  să 
rezulte  existenţa  unei  situaţii 
prevăzute  la  art.  3,  pentru  a  cărei 
descoperire,  prevenire  sau 
contracarare  se  impune  emiterea 
autorizării;  categoriile  de  activităţi 
pentru a căror efectuare este necesară 
autorizarea;  identitatea  persoanei 
împotriva  căreia  se  dispune  măsura, 
dacă  este  cunoscută;  descrierea 
generală,  dacă şi  când este  posibil,  a 
locului  unde  urmează  a  fi  efectuate 
activităţile  autorizate;  durata  de 
valabilitate a autorizării.
 (2)  Propunerea  se  înaintează 
procurorului general al Parchetului de 
pe  lângă  Înalta  Curte  de  Casaţie  şi 
Justiţie şi este examinată sub aspectul 
temeiniciei  şi  legalităţii  de  procurori 
anume desemnaţi de acesta.
 (3)  Dacă  se  apreciază  că 
propunerea  este  nejustificată, 
procurorul  o  respinge  prin  rezoluţie 
motivată,  comunicând  aceasta  de 
îndată organului care a formulat-o.
 (4) Dacă în termen de 24 de ore 
de la înregistrarea cererii se apreciază 
că propunerea este întemeiată şi sunt 
întrunite toate condiţiile prevăzute de 
lege, procurorul general al Parchetului 
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie  sau  înlocuitorul  de  drept  al 
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Nr.
crt.

Text act normativ de bază Text proiect de Lege Text propus de comisie
(autorul amendamentelor)

Motivarea 
amendamentelor

propuse
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  în 
camera  de  consiliu  de  judecători 
anume  desemnaţi  de  preşedintele 
Înaltei  Curţi  de  Casaţie  şi  Justiţie, 
care  o  admit  sau  o  resping  motivat, 
prin încheiere.

(7) În cazul  în care solicitarea 
este  respinsă,  aceasta  se  restituie 
procurorului,  împreună  cu  un 
exemplar al încheierii.
(8) Dacă apreciază că solicitarea este 
justificată,  odată  cu  încheierea  de 
admitere  judecătorul  emite  mandat 
prin  care  autorizează  efectuarea 
activităţilor propuse.

(9)  Mandatul  se  înmânează 
reprezentantului  anume  desemnat  al 
organului care a propus autorizarea şi 
trebuie  să  cuprindă:  categoriile  de 
convorbiri sau comunicări care pot fi 
interceptate, categoriile de informaţii, 
documente  sau  obiecte  care  pot  fi 
obţinute;  datele  de  identitate  ale 
persoanei  supuse  autorizării,  dacă 
sunt cunoscute; descrierea generală a 
locului  în care urmează a fi  executat 
mandatul;  organul  împuternicit  cu 
executarea;  durata  de  valabilitate  a 
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Nr.
crt.

Text act normativ de bază Text proiect de Lege Text propus de comisie
(autorul amendamentelor)

Motivarea 
amendamentelor

propuse
mandatului.
(10)  Durata  de  valabilitate  a 
mandatului nu poate depăşi 6 luni; în 
cazuri  întemeiate  judecătorii  anume 
desemnaţi  de  preşedintele  Înaltei 
Curţi  de  Casaţie  şi  Justiţie  pot 
prelungi,  la  cerere,  durata 
mandatului,  fiecare  prelungire 
neputând depăşi 3 luni.
 (11)  În  acest  caz  se  va  urma 
procedura prevăzută la alin. (1)-(9).
 (12)  Solicitarea,  emiterea  şi 
punerea  în  aplicare  a  mandatului  se 
fac  cu  respectarea  prevederilor  Legii 
nr.  182/2002  privind  protecţia 
informaţiilor clasificate.

(13)  Organele  care  au  propus 
autorizarea activităţilor pentru care s-
a  emis  mandatul  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.

(14)  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”.

Art.  15.  -  In  situaţiile  care  impun 6. Art.15  se  modifică  şi  va  avea 
14



Nr.
crt.

Text act normativ de bază Text proiect de Lege Text propus de comisie
(autorul amendamentelor)

Motivarea 
amendamentelor

propuse
   

  8

înlăturarea  unor  pericole  iminente 
pentru  siguranţa  naţională,  se  pot 
întreprinde activităţile menţionate în 
art.  13,  chiar  fără  autorizarea 
prevăzuta de lege, aceasta urmând a 
fi  solicitată  de  îndată  ce  există 
posibilitatea,  dar  nu  mai  târziu  de 
48 de ore.

următorul cuprins:

“Art.15 - (1) În situaţii  deosebite 
care  impun  înlăturarea  unor  pericole 
iminente  pentru  securitatea  naţională, 
organele de stat specializate cu atribuţii 
în  domeniu  pot  efectua  activităţile 
prevăzute  de  art.13,  fără  autorizarea 
menţionată de prezenta lege, urmând ca 
solicitarea  să  fie  înaintată  de  îndată  ce 
este posibil, dar nu mai târziu de 48 de 
ore.
(2) Dacă judecătorul  apreciază că nu 
se  mai  impune  continuarea 
activităţilor  prevăzute  la  alin.  (1), 
dispune  încetarea  de  îndată  a 
acestora.”

  9

7.  După  art.15  se  introduc  două  noi 
articole,  art.151 şi  art.152,  cu  următorul 
cuprins:

„Art.151 - Rezultatele  activităţilor 
autorizate  potrivit  procedurii 
prevăzute  la  art.13  –  art.15  pot  fi 
folosite  în  cauze  penale  dacă  din 
cuprinsul  acestora  rezultă  date  sau 
informaţii  concludente  şi  utile 
privitoare la pregătirea sau săvârşirea 
de fapte prevăzute de legea penală sau 
de legea specială cu dispoziţii penale.”
“Art.152 - (1)  După  încetarea 
activităţilor  autorizate  în  condiţiile 
art.13  –  art.15,  organele  de  stat  cu 
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Nr.
crt.

Text act normativ de bază Text proiect de Lege Text propus de comisie
(autorul amendamentelor)

Motivarea 
amendamentelor

propuse
atribuţii  în  domeniul  securităţii 
naţionale  informează,  în  scris,  în 
termen de cel mult 180 zile, pe fiecare 
persoană,  subiect  al  unui  mandat 
despre  măsura  ce  a  fost  luată  în 
privinţa sa.

(2) Organele de stat cu atribuţii 
în  domeniul  securităţii  naţionale  nu 
efectuează  informarea  prevăzută  la 
alin.(1) dacă aceasta ar putea conduce 
la  perturbarea  sau  periclitarea 
activităţii  de  realizare  a  securităţii 
naţionale,  relaţiilor  externe  ale 
României  ori  poate  determina 
dificultăţi  în  desfăşurarea  altor 
activităţi  autorizate  cu privire  la  alte 
persoane. 
(3) Dispoziţiile  art.161 –  art.164 se 
aplică în mod corespunzător”.

 

  10

8. După Capitolul 2 se introduce un nou 
capitol, Capitolul 21, conţinând un număr 
de  cinci  articole,  art.161 –  art.165,  cu 
următorul conţinut:

„Capitolul  21 -  Reguli  speciale 
privind  protecţia  datelor  cu  caracter 
personal 

Art.161 -  (1)  Orice 
persoană  are  dreptul  de  a  solicita 
accesul la datele cu caracter personal 
ce o privesc exclusiv, în legătură cu o 
situaţie determinată, ori dacă justifică 
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Nr.
crt.

Text act normativ de bază Text proiect de Lege Text propus de comisie
(autorul amendamentelor)

Motivarea 
amendamentelor

propuse
un  interes  legitim  pentru  obţinerea 
acestora şi  are un motiv întemeiat să 
considere  că  acele  date  sunt deţinute 
de către autoritatea solicitată.
(2) Datele cu caracter personal pot fi 
puse la  dispoziţie  prin informare sau 
prezentarea  unui  rezumat  al 
suportului acestora, după caz.
(3)  Organele  de  stat  cu  atribuţii  în 
domeniul  securităţii  naţionale  aleg 
modul  de  furnizare  a  datelor 
respective, în funcţie de necesităţile de 
îndeplinire a atribuţiilor de serviciu.
(4) Nu  pot  face  obiectul  comunicării 
informaţiile referitoare la provenienţa 
datelor  cu  caracter  personal  sau 
beneficiarii legali ai acestora.
(5)  Accesul  la  datele  cu  caracter 
personal  poate  fi  respins  de  către 
autoritatea  solicitată  în  următoarele 
condiţii:
a) furnizarea informaţiilor periclitează 
îndeplinirea atribuţiilor de serviciu ale 
acesteia;
b)  informaţiile  sunt  necesare  pentru 
apărarea  securităţii  naţionale  sau 
pentru protejarea interesului naţional;
c)  furnizarea  informaţiilor  aduce 
atingere  drepturilor  şi  libertăţilor 
unor terţe persoane;
d)  furnizarea  informaţiilor  duce  la 
deconspirarea  tehnicilor  speciale  de 
investigare  sau  a  surselor  de 
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Nr.
crt.

Text act normativ de bază Text proiect de Lege Text propus de comisie
(autorul amendamentelor)

Motivarea 
amendamentelor

propuse
informaţii  protejate  prin  prezenta 
lege.
(6) În situaţiile menţionate la alin.(5), 
precum  şi  atunci  când  nu  se  află  în 
evidenţe,  solicitantul  va  fi  informat 
asupra  faptului  că  au  fost  efectuate 
verificări în evidenţele proprii, fără a 
se oferi alte date.
(7)  Autoritatea  competentă  în 
domeniul securităţii naţionale căreia i 
se solicită datele cu caracter personal 
este obligată să comunice răspunsul în 
30 de zile.

Art.162 - (1)  Orice  persoană  are 
dreptul de a cere organelor de stat cu 
atribuţii  în  domeniul  securităţii 
naţionale  verificarea,  corectarea, 
ştergerea  sau  distrugerea  datelor  cu 
caracter  personal,  ce  o  privesc 
exclusiv,  dacă  se  constată  că  sunt 
incorecte,  incomplete  ori  au  fost 
prelucrate fără respectarea condiţiilor 
prevăzute de lege.
(2)  Organele  de  stat  cu  atribuţii  în 
domeniul  securităţii  naţionale  au 
obligaţia ca, în termen de 45 de zile de 
la înregistrarea cererii, să procedeze la 
ştergerea,  distrugerea  sau  corectarea 
datelor  respective  şi  să  informeze 
solicitantul  cu  privire  la  efectuarea 
acestor operaţiuni.
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Nr.
crt.

Text act normativ de bază Text proiect de Lege Text propus de comisie
(autorul amendamentelor)

Motivarea 
amendamentelor

propuse
Art.163 -  (1)  Organele  de  stat  cu 
atribuţii  în  domeniul  securităţii 
naţionale au obligaţia de a şterge sau 
distruge datele cu caracter personal pe 
care  le  deţin,  indiferent  de  forma de 
stocare,  atunci  când  se  constată  că 
acestea  nu  au  legătură  cu  riscuri  şi 
ameninţări  la  adresa  securităţii 
naţionale a României.
(2)  Informaţiile  privind  datele  cu 
caracter  personal,  viaţa  intimă, 
familială  şi  privată,  onoarea  şi 
reputaţia  persoanelor,  cunoscute 
incidental  în  cadrul  obţinerii  datelor 
necesare apărării securităţii  naţionale 
a României,  nu pot  fi  făcute publice, 
stocate,  sau arhivate,  iar  suportul  pe 
care  acestea  sunt  înregistrate  va  fi 
distrus  sau,  după  caz,  şters,  atunci 
când  se  constată  că  acestea  nu  au 
legătură  cu  riscuri  şi  ameninţări  la 
adresa  securităţii  naţionale  a 
României.
(3) Documentul  care  atestă 
efectuarea  operaţiunilor  prevăzute  la 
alin.(1)  şi  alin.(2)  se  păstrează  în 
arhiva organelor de stat cu atribuţii în 
domeniul securităţii naţionale.

Art.164 - Persoana  care  se  consideră 
vătămată în drepturile  sale  prin acte 
ale  organelor  de  stat  cu  atribuţii  în 
domeniul  securităţii  naţionale, 
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Nr.
crt.

Text act normativ de bază Text proiect de Lege Text propus de comisie
(autorul amendamentelor)

Motivarea 
amendamentelor

propuse
constând în  încălcarea obligaţiilor  de 
protecţie  a  datelor  cu  caracter 
personal,  a  dreptului  de  acces  al 
persoanelor  la  date  ce  le  privesc 
exclusiv, stocarea unor date incorecte, 
incomplete sau care au fost prelucrate 
fără respectarea condiţiilor prevăzute 
de  lege  ori  comunicarea  ilegală  sau 
abuzivă  a  unor  asemenea  date  către 
alte  instituţii,  se  poate  adresa 
Autorităţii Naţionale de Supraveghere 
a  Prelucrării  Datelor  cu  Caracter 
Personal sau instanţelor judecătoreşti, 
potrivit legii.

Art.165 - Organele de stat cu atribuţii 
în  domeniul  securităţii  naţionale  nu 
pot stoca şi folosi informaţiile care nu 
au legătură cu securitatea naţională a 
României.”

 

 11
Legea  nr.14/1992  privind 
organizarea  şi  funcţionarea 
Serviciului Român de Informaţii

Art.II - 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 astfel:

3.
4.
  
  12

1. În cuprinsul legii, următorii termeni se 
înlocuiesc astfel:
a)  „siguranţă  naţională”  cu  „securitate 
naţională”;
b) „ameninţare/ameninţări  la  adresa 
securităţii  naţionale”  cu  „risc/riscuri  şi 
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Nr.
crt.

Text act normativ de bază Text proiect de Lege Text propus de comisie
(autorul amendamentelor)

Motivarea 
amendamentelor

propuse
ameninţare/ameninţări  la  adresa 
securităţii naţionale”.

  

  13

Art.8 - Serviciul  Român  de 
Informaţii este autorizat să deţină şi 
să  folosească  mijloace  adecvate 
pentru  obţinerea,  verificarea, 
prelucrarea şi stocarea informaţiilor 
privitoare la siguranţă naţională,  în 
condiţiile legii.

2. După alineatul (1) al art.8 se introduce 
un  nou  alineat,  alin.(2),  cu  următorul 
cuprins:
„Art.8 - ...
(2) În  condiţiile  Codului  de  procedură 
penală,  Serviciul  Român  de  Informaţii 
poate  folosi,  cu  autorizarea  motivată  a 
procurorului, colaboratori şi investigatori 
sub  acoperire  pentru  culegerea  de 
informaţii  în  scopul  descoperirii, 
prevenirii  şi  contracarării  infracţiunilor 
contra  securităţii  naţionale  prevăzute  în 
Codul penal şi în legi speciale.”

  

  14

Art13 - Organele  Serviciului 
Român de informaţii nu pot efectua 
acte de cercetare penală, nu pot lua 
măsura  reţinerii  sau  arestării 
preventive şi nici dispune de spaţii 
proprii de arest.

3.  Art.13  se  modifică  şi  va  avea 
următorul cuprins:
„Art.13 – (1) Ofiţeri anume desemnaţi ai 
Serviciului  Român  de  Informaţii  pot  fi 
numiţi în calitate de organe  de cercetare 
penală  speciale,  cu  acordul  Biroului 
Executiv  al  Consiliului  Director  al 
Serviciului  şi  cu  avizul  procurorului 
general al Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie,  competente 
să  efectueze  urmărirea  penală  în 
condiţiile  şi  pentru  infracţiunile  date  în 
competenţa acestora potrivit Codului de 
procedură penală.
(2) Organele de cercetare penală speciale 
ale  Serviciului  Român de Informaţii  îşi 
desfăşoară activitatea sub conducerea şi 
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Nr.
crt.

Text act normativ de bază Text proiect de Lege Text propus de comisie
(autorul amendamentelor)

Motivarea 
amendamentelor

propuse
supravegherea procurorului.
    (3)  Pentru  realizarea  atribuţiilor 
prevăzute  la  alin.(1),  în  cadrul  unităţii 
juridice  a  Serviciului  Român  de 
Informaţii se organizează şi funcţionează 
o  subunitate  specializată  în  care  îşi 
desfăşoară  activitatea  ofiţerii  care  au 
calitatea  de  organe  de  cercetare  penală 
speciale.
(4) Serviciul desfăşoară sau îndeplineşte 
orice  alte  activităţi  de  aplicare  a  legii 
date în competenţa sa, potrivit legii.
(5)  Organele  Serviciului  Român  de 
Informaţii nu pot lua măsura reţinerii sau 
arestării  preventive  şi  nici  dispune  de 
spaţii proprii de arest”.

  

  15

Art.  45 - Documentele  interne  de 
orice fel  ale  Serviciului  Român de 
Informaţii  au caracter  de secret  de 
stat,  se  păstrează  în  arhiva  sa 
proprie şi nu pot fi consultate decât 
cu  aprobarea  directorului,  în 
condiţiile legii.
Documentele,  datele  şi informaţiile 
Serviciului Român de Informaţii pot 
deveni publice numai după trecerea 
unei  perioade  de  40  de  ani  de  la 
arhivare.
Serviciul Român de Informaţii preia 
spre  conservare  şi  folosinţă 
fondurile  de  arhivă  ce  privesc 
siguranţa  naţională  ale  fostelor 

4.  Art.45  se  modifică  şi  va  avea 
următorul cuprins:

„Art.45 – (1) Documentele 
interne  de  orice  fel  ale  Serviciului 
Român de Informaţii  au caracter  secret 
de stat, se păstrează în arhiva sa proprie 
şi nu pot fi consultate decât cu aprobarea 
directorului, în condiţiile legii.

(2)  Documentele  Serviciului 
Român  de  Informaţii,  indiferent  de 
suport, privind operaţiunile informativ – 
operative  pentru  realizarea  securităţii 
naţionale  sunt  acte  de  comandament 
militar.

(3)  Serviciul  Român  de 
Informaţii  preia  spre  conservare  şi 
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organe de informaţii cu competenţă 
pe teritoriul României.
Fondurile  de  arhivă  ale  fostului 
Departament al Securităţii  Statului, 
ce  privesc  siguranţa  naţională,  nu 
pot  deveni  publice  decât  după 
trecerea unei perioade de 40 de ani 
de la adoptarea prezentei legi.

folosinţă  fondurile  de arhivă ce privesc 
securitatea naţională  ale  fostelor  organe 
de informaţii cu competenţă pe teritoriul 
României.

(4) Documentele,  datele  şi 
informaţiile  Serviciului  Român  de 
Informaţii  pot  deveni  publice  numai 
după împlinirea termenelor de clasificare 
prevăzute  de  Standardele  naţionale  de 
protecţie a informaţiilor clasificate.

(5) Fondurile  de  arhivă  ale 
fostului  Departament  al  Securităţii 
Statului  ce privesc securitatea  naţională 
nu  pot  deveni  publice  decât  după 
împlinirea  termenelor  de  clasificare 
prevăzute  de  Standardele  naţionale  de 
protecţie a informaţiilor clasificate.”

  16
Legea  nr.535/2004  privind 
prevenirea  şi  combaterea 
terorismului

Art.III - Legea  nr.535/2004  privind 
prevenirea  şi  combaterea  terorismului, 
publicată  în  Monitorul  Oficial  al 
României,  Partea  I,  nr.1161  din  8 
decembrie  2044  se  modifică  după  cum 
urmează:

  Art.20 - Ameninţările  la  adresa 
securităţii  naţionale  a  României, 
prevăzute  la  art.  3  din  Legea  nr. 
51/1991 privind siguranţa naţională 
a  României,  inclusiv  faptele  de 
terorism prevăzute în prezenta lege, 
constituie temeiul legal pentru a se 
propune  procurorului  de  către 

1. Articolul  20  se  modifică  şi  va  avea 
următorul cuprins:
„Art.20 – Riscurile  şi  ameninţările  la 
adresa  securităţii  naţionale  prevăzute  la 
art.3  din  Legea  nr.51/1991  privind 
securitatea naţională a României inclusiv 
actele sau faptele de terorism prevăzute 
de  prezenta  lege  constituie  temei  legal 
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  17

organele  de  stat  cu  atribuţii  în 
domeniul  securităţii  naţionale,  în 
cazuri  justificate,  să  solicite 
autorizarea efectuării unor activităţi 
în  scopul  culegerii  de  informaţii, 
constând  în:  interceptarea  şi 
înregistrarea  comunicaţiilor, 
căutarea unor informaţii, documente 
sau  înscrisuri  pentru  a  căror 
obţinere este necesar accesul într-un 
loc,  la  un  obiect  sau  deschiderea 
unui obiect; 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;  instalarea  de 
obiecte,  întreţinerea  şi  ridicarea 
acestora din locurile în care au fost 
depuse.

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

5.
6.
7.
8.
9.
  

Art.21 - (1)  Propunerea  se 
formulează  în  scris  şi  trebuie  să 
cuprindă:  date  sau  indicii  din  care 
să rezulte existenţa unei ameninţări 
la  adresa  securităţii  naţionale, 
pentru a cărei descoperire, prevenire 
sau contracarare se impune emiterea 
autorizării;  categoriile  de  activităţi 
pentru  a  căror  efectuare  este 
necesară  autorizarea;  identitatea 
persoanei  ale  cărei  comunicaţii 

2. Art.21 şi art.22 se abrogă. 
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  18 trebuie  interceptate,  dacă  este 

cunoscută,  sau  a  persoanei  care 
deţine informaţiile, documentele ori 
obiectele  ce  trebuie  obţinute; 
descrierea  generală,  dacă  şi  când 
este posibil, a locului unde urmează 
a fi efectuate activităţile autorizate; 
durata de valabilitate a autorizării.
(2)Propunerea  se  înaintează 
procurorului  general  al  Parchetului 
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie 
şi  Justiţie  şi  este  examinată  sub 
aspectul temeiniciei şi legalităţii de 
procurori  anume  desemnaţi  de 
acesta.
(3)Dacă se apreciază că propunerea 
este  nejustificată,  procurorul  o 
respinge  prin  rezoluţie  motivată, 
comunicând  aceasta  de  îndată 
organului care a formulat-o.
(4)Dacă în termen de 24 de ore de 
la înregistrarea cererii  se apreciază 
că  propunerea  este  întemeiată  şi 
sunt  întrunite  toate  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).
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(6)Solicitarea  este  examinată  în 
camera  de  consiliu  de  judecători 
anume  desemnaţi  de  preşedintele 
Înaltei  Curţi  de  Casaţie  şi  Justiţie, 
care o admit sau o resping motivat, 
prin încheiere.
(7)În  cazul  în  care  solicitarea  este 
respinsă,  aceasta  se  restituie 
procurorului,  împreună  cu  un 
exemplar al încheierii.
(8)Dacă apreciază că solicitarea este 
justificată,  o  dată  cu încheierea  de 
admitere  judecătorul  emite  mandat 
prin  care  autorizează  efectuarea 
activităţilor propuse.
(9)Mandatul  se  înmânează 
reprezentantului anume desemnat al 
organului care a propus autorizarea 
şi trebuie să cuprindă: categoriile de 
comunicaţii care pot fi interceptate, 
categoriile de informaţii, documente 
sau  obiecte  care  pot  fi  obţinute; 
datele de identitate ale persoanei ale 
cărei  comunicaţii  trebuie 
interceptate  sau  care  se  află  în 
posesia  datelor,  informaţiilor  ori 
obiectelor ce trebuie obţinute, dacă 
sunt cunoscute; descrierea generală 
a  locului  în  care  urmează  a  fi 
executat  mandatul;  organul 
împuternicit  cu  executarea;  durata 
de valabilitate a mandatului.
(10)Durata  de  valabilitate  a 
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mandatului nu poate depăşi 6 luni; 
în  cazuri  întemeiate  judecătorii 
anume  desemnaţi  de  preşedintele 
Înaltei  Curţi  de  Casaţie  şi  Justiţie 
pot  prelungi,  la  cerere,  durata 
mandatului,  fiecare  prelungire 
neputând depăşi 3 luni.
(11)În  acest  caz  se  va  urma 
procedura prevăzută la alin. (1)-(9).
(12)Solicitarea, emiterea şi punerea 
în  aplicare  a  mandatului  se  fac cu 
respectarea  prevederilor  Legii  nr. 
182/2002 privind  protecţia 
informaţiilor clasificate.
(13)Organele  care  au  propus 
autorizarea  activităţilor  pentru care 
s-a emis mandatul  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.
(14)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.
Art. 22
(1)În  situaţii  deosebite  care  impun 
înlăturarea  unor  pericole  iminente 
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pentru  securitatea  naţională, 
organele  de  stat  specializate  cu 
atribuţii  în  domeniu  pot  efectua 
activităţile prevăzute de art. 20, fără 
autorizarea  menţionată  de  prezenta 
lege,  urmând  ca  solicitarea  să  fie 
înaintată  de  îndată  ce  este  posibil, 
dar nu mai târziu de 48 de ore.
(2)Dacă judecătorul apreciază că nu 
se  mai  impune  continuarea 
activităţilor  prevăzute  la  alin.  (1), 
dispune  încetarea  de  îndată  a 
acestora.
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