
Romaniei privind organizarea si functionarea Comisiei comune permanente 

a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului 

parlamentar asupra activitatii Serviciului Roman de Informatii, va inaintam 

alaturat: 

- Raportul neclasificat privind activitatea desfasurata de Serviciul 

Roman de Informatii in anul 2015; 

- Raportul referitor la constatarile, concluziile si propunerile rezultate 

din examinarea si dezbaterea in Comisia comuna permanenta a Camerei 

Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra 

activitatii Serviciului Roman de Informatii in legatura cu Raportul privind 

activitatea desfasurata de Serviciul Roman de Informatii in anul 2015; 

in conformitate cu art. 8 din Hotararea nr. 30/1993 a Parlamentului 

Domnului Presedinte NICOLAE-LIVIU DRAGNEA 

BffiOUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTATILOR 
' 
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SECRET AR 

Senator VERESTOY .ATTILA 

PRESEDINTE 

Senator ADRIAN TUTUIANU 
' ' 

Cu Stirna, 

- Raportul privind activitatea desfasurata de Comisia comuna 

permanenta a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului 

parlamentar asupra activitatii Serviciului Roman de Informatii in anul 2015. 

Consideram ca sunt intrunite conditiile pentru a supune dezbaterii 

plenului celor doua Camere ale Parlamentului Romaniei rapoartele anexate. 
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-prtvind concluziile ~i propunerile Comisiei comune permanente a 

Camerei Deputatilor ~i Senatului pentru exercitarea controlului 

parlamentar asupra activitatii Serviciului Roman de Informatii in 

RAPORT 

Nt. 
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Presedinte: Senator Tutuianu Adrian, 

Vicepresedinte: Deputat Cucsa Marian Gheorghe 

Secretar : Senator Verestoy Attila .. 

Membri : Deputat Babus Radu .... 

Deputat N asra Gabriel Horia . 

Deputat Costescu Manuel ..... 

Deputat Cezar Florin Preda .. -:- 

Senator Chirtes loan Cristian ..... 

Senator Federovici Doina Elena .. 

Birourilor 

de zi in rr~=--·-·r 
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in temeiul art.8 din Hotararea nr.30/1993 a Parlamentului Romaniei, 

Comisia comuna permanenta a Camerei Deputatilor si Senatului pentru 

exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii Serviciului Roman de 

Informatii a elaborat prezentul Raport referitor la activitatea desfasurata in 

anul 2015. in exercitarea atributiilor potrivit art. 5 din HP 30/1993, Comisia 

a verificat daca in perioada de referinta Serviciul Roman de Informatii a 

respectat prevederile constitutionale ~i ale celorlalte acte normative in 

domeniul securitatii nationale. in cadrul activitatilor de control, potrivit 

documentelor de planificare aprobate de Biroul Comisiei parlamentare, au 

avut loc intalniri cu reprezentanti ai Serviciului Roman de Informatii la 

nivelul unor unitati centrale si teritoriale ale institutiei, 

RAPORT 
privind activitatea desfasurata de Comisia comuna permanents a 
"Camerei Deputatilor ~i Senatului pentru exercitarea controlului 

· parlamentar asupra activitati! Serviciului Roman de Informatii in anul 
2015 
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parlamentar s-a efectuat in conformitate cu tematica generala cu caracter 

permanent transmisa Serviciului Roman de Informatii. Concluziile rezultate 

au evidentiat caracterul de legalitate si eficienta al activitatii Serviciului 

Roman de Informatii, 

Complementar activitatii de control, la nivelul structurilor SRI, 

contactele intre membri comisiei si conducerea serviciului au facilitat 

clarificarea unor situatii, SRI raspunzand eficient provocarilor de securitate 

pe plan intern si international. In anui 2015 au avut loc intalniri intre membri 

comisiei si SRI cu ocazia: 

• Audierii persoanei propuse de Presedintele Romaniei pentru 

functia de director la SRI, in legatura cu care am prezentat un 

raport catre cele doua Camere ale Parlamentului; 

• Examinarii proiectelor de buget pentru SRI, ocazie cu care a 

fost dat avizul catre comisiile parlamentare de specialitate; 

• Controlului asupra modului de utilizare a fondurilor banesti 

destinate prin bugetul de stat; 

• Clarificarii unor aspecte ale activitatii SRI in conformitate cu 

atributiile legale ale comisiei; 

• Prezentarii Raportului de activitate a SRI pe anul 2014; 

SRI a pus la dispozitia comisiei noastre un numar de 64 de 

documente, dintre care 39 au fost raspunsuri la solicitarile punctuale ale 

comisiei. Informarile transmise din proprie initiative au vizat aspecte ce 

relevante din domeniul de competenta (informari lunare cu privire la 

In perioada mentionata au fost efectuate patru activitati de control 

parlamentar la unitatile centrale si doua activitati de control parlamentar la 

unitatile teritoriale ale Serviciului Roman de Informatii. Controlul 
' ' 
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• Prevederilor bugetare destinate derularii proiectelor finansate 

din fonduri exteme nerambursabile au fost suplimentate de la 

bugetul de stat si Bugetul FEN ( 5. 794 mii lei - credite de 

angajament, 2.789 mii lei - credite bugetare), precum si 

diminuate cu disponibilitatile inregistrate la finele perioadei de 

referinta (769 mii lei - credite de angajament, 1.292 mii lei - 

credite bugetare) 

cum urmeaza: 

activitatile derulate de serviciu, estimari informative asupra riscurilor $1 

amenintarilor la adresa securitatii Romaniei pe anul 2015). 

Tot ill anul 2015, Comisia a fost reprezentata la Conferinta ,,Controlul 

Democratic al Serviciilor de Informatii in cadrul Uniunii Europene ", 

Bruxelles, Parlamentul European la invitatia domnului Claude Moraes, 

Presedintele Comisiei pentru Libertati Civile si Afaceri lnteme (LIBE) din 

Parlamentul European, precum si a domnului Siegfried Bracke, Presedintele 

Camerei Reprezentantilor din Belgia. 

Comisia a primit vizita Colegiului National de Aparare si a Colegiului 

National de Informatii, ocazie cu care au existat dezbateri cu societatea 

civila privind controlul parlamentar al activitatii SRI. 

In anul 2015 finantarea cheltuielilor bugetare s-a desfasurat cu 

respectare prevederilor Legii privind finantele publice, ale legilor privind 

bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale pe anul 2015, ale actelor 

normative prin care acestea au fost rectificate si ale celorlalte acte normative 

specifice sectorului de aparare nationala, ordine publica $i siguranta 

nationala. Fondurile aprobate initial Serviciului Roman de Informatii, ill 

cuantum de 1.392.105 mii lei, au fost amendate in cursul anului 2015, dupa 
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La finele anului 2015, alocatiile bugetare definitive ale Serviciului s-au 

cifrat la 1.554.743 mii lei, defalcate pe surse de finantare astfel: 

• 1.544.592 mii lei de la bugetul de stat, 

• 7.607 mii lei din FEN, respective 2.544 mii lei din venituri proprii. 

Fata de alocatiile definitive de la Bugetul de stat (1.544.592 mii lei), au 

fost deschise credite 111 suma de 1.543.585 mii lei, din care s+au efectuat 

plati in valoare de 1.543.316 mii lei (99.98% din valoarea creditelor 

deschise, respective un grad de utilizare a fondurilor publice de 99.92%). 

Executia bugetara pe anul 2915 a fost evidentiata pe programe majore, 

111 conformitate cu Sistemul de Planificare Integrata, dupa cum urmeaza: 

- informatii operatiuni - 423.342,02 mii lei 

- operatiuni tehnice- 425.283,10 mii lei 

- financiar logistic - 330.077,39 mii lei 

administratie, analiza, planificare,cooperare, securitate ~1 control - 

364.613,71 miilei 

Prin Legea 187/2014 privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe 

anul 2015, institutiei i-a fost aprobata, initial, suma de 381.311 mii lei, 

cuantum diminuat pe parcursul executiei bugetare cu 4.833 mii lei, alocatiile 

mii lei; 

• Prin OG nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat 

pe anul 2015 a fost aprobata deblocarea rezervei de 10% 

(33.394 mii lei), aferenta bugetului initial, iar fondurile 

bugetare aprobate serviciului au fost suplimentate cu 20.701 mii 

lei· ' 
• Prin OUG nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat 

pe anul 2015 si unele masuri bugetare s-au majorat alocatiile de 

la bugetul de stat aprobate Serviciului pe anul 2015 cu 140.440 
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SECRET AR 

Senator VE~STOY ATJ'ILA 

PRE~EDJNiTt __ 
t1iENru( 

Senator AD~ c , U 
.I 

Prin prezentul Raport, Comisia constata necesitatea modificarii 

urgente a cadrului legislativ care reglementeaza activitatea serviciilor de 

informatii si totodata elaborarea unui act normative care sa reglementeze 

controlul parlamentar asupra serviciilor romane de informatii. 

Comisia a constatat ca Serviciul Roman de Informatii si a desfasurat 

activitatea cu respectarea stricta a prevederilor constitutionale, a 

reglementarilor nationale in materie, precum si a normelor nationale, 

comunitare si internationale referitoare la protectia drepturilor si libertatilor 

fundamentale ale cetateanului, fapt ce a asigurat legalitatea si corectitudinea 

actiunilor de realizare a securitatii nationale. , , , 

- cheltuieli aprobate 99. 021 mii lei; 

bugetare definitive pe anul 2015 fiind de 376.478 mii lei (suma destinata 

achitarii drepturilor de asigurari si asistenta socials si cheltuielile aferente ). 

Pe surse de venituri si nature de cheltuieli, pentru institutiile finantate 

integral din venituri proprii aflate in subordinea Serviciului, prevederile 

bugetare finale aferente anului 2015 au fost urmatoarele: 

- venituri aprobate (exclusiv alocatiile de la bugetul de stat) 9.021 

mii lei ; 
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Va ruqam sa supuneti dezbaterii Plenului reunit al celor doua Camere ale 

Parlamentului Hornaniet rapoartele anexate. 

Cu Stirna, 

In atentia Birourilor Permanente Reunite ale Parlamentului Rornanlei 

In conformitate cu prevederile art. 4 lit.f) 9i lit.k) din H.P. nr.30/1993 privind 

organizarea 9i functionarea Comisiei comune permanente a Camerei Deputatilor 9i 
Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii Serviciului 

Roman de inforrnatii, republicata, va Inaintarn alaturat: 

Rapoartele de activitate ale Serviciului Roman de tntormatli pe anii 2016, 2017, 

2018 9i 2019 

Rapoartele privind concluziile 9i propunerile Comisiei comune permanente a 

Camerei Deputatilor 9i Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar 

asupra activitaff Serviciului Roman de lnformatii Tn legatura cu Rapoartele 

privind activitatea destasurata de Serviciul Roman de lntorrnatlt pe anii 2016, 

2017, 2018 9i 2019 

Rapoartele privind activitatea destasurata de Comisia cornuna permanenta a 

Camerei Deputatilor 9i Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar 

asupra activitatii Serviciului Roman de lntorrnatii pe anii 2016, 2017, 2018 si 

2019. 

Nr. 4c-23/ 4 G~I (~, (2. 2o'2,o 

Parlamentul Romanlei 
Comisia comuna oermanenta a Camerei Deputatilor si Senatului 

pentru exercitarea controlului parlamentar 
asuora activitatii Serviciului Roman de Informatii 

Parlamentul Romflniei 
CA.MERA DEPUTA TILOR 

81ROUL PERMANENT 

N r · · · · '!f.9 · ·······.din ./4.,,,/.2,.1JJ2 
~o AN1.,q 

PARLi\. \fEl\'Tfo_ ROMANIEI 
CA .1,fU<A DJ;Pl rurtto« 

SECRET,~ U GF. 1ERAL 
,-,-33 ,~.\~ 2o 
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In exercitarea atributiilor, potrivit prevederilor art. 4 si art. 5 din H.P. nr. 

30/1993, republicata, Comisia a verificat daca, in perioada de referinta, 

Serviciul Roman de Informatii a respectat prevederile constitutionale ~i 

ale celorlalte acte nonnative in domeniul securitatii nationale, prin 

documentele puse la dispozitia noastra de catre Serviciul Roman de 

Informatii. In acest sens, au fost primite 95 documente (cu 31 mai multe 

decat 111 anul 2015) dintre care 64 au fost raspunsuri la solicitarea 

nr.30/1993, republicata, Comisia cornuna permanents a Camerei 

Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar a.supra 

activitatii Serviciului Roman de Informatii a elaborat prezentul Raport 

referitor la activitatea desfasurata in anul 2016. 

In temeiul art.7 alin. l din Hotararea Parlamentului Rornaniei 

privind activitatea desfasurata de Comisia comuna perrnanenta a 

Ca merei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului 

parlamentar asupra activitatii 

Serviciului Roman de Informatii in anul 2016 

RAPORT 

4C-23/ ~ S-Cf I ( ~. ( 2...2020 

Parlamentul Rornanlel 
Comisia comuna permanenta a Camerei Deputatilor si Senatului 

pentru exercitarea controlului parlamentar 
asupra activitatii Serviciului Roman de Informatii 

{ ~--\ 
,. ·,. ' 'o .t ~ 

....-4 .·,~ t Iii ....... , .. -c- "!:'" 

~- ~~.- ~ 
R0tv1A.NIA 
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Comisiei. Informarile transmise, 111 numar de 31 - din care 12 privind 

activitatea Serviciului Roman de Informatii - cat si solicitarile adresate de . . 
reprezentanti ai Parlamentului pe diferite tematici (proiecte legislative, 

politica externa, pozitii ale unor comisii speciale la memoriile formulate 

de diferiti petenti) au fost analizate de membrii Cornisiei si au contribuit 

la intregirea imaginii privind nivelul de complexitate si integritate a 

activitatilor Serviciului. 

In exercitarea atributiilor, Comisia examineaza sesizarile 

cetatenilor care se considers lezati 111 drepturile si libertatile acestora. In 
anul 2016, Comisia a primit un numar de 80 petitii si a solutionat 79 

dintre acestea. 

In cadrul activitatilor de control parlamentar, potrivit documentelor 

de planificare aprobate de Biroul Comisiei, au avut loc intalniri cu 

reprezentanti ai Serviciului Roman de Informatii, realizate la sediul unor 

unitati centrale si teritoriale ale institutiei. Membrii Comisiei au apreciat 

disponibilitatea si transparenta angajatilor, precum ~1 incadrarea in 

limitele legale ale actiunilor acestora. 

In perioada mentionata au fost efectuate doua activitati de control 

parlamentar la unitatile centrale (Directia de Informatii a Municipiului 

Bucuresti si Directia Generala de Investigatii Tehnice si Documentare) si 

doua activitati de control parlamentar la unitatile teritoriale ale 

Serviciului Roman de Informatii (Directia Judeteana de Informatii Brasov 

si Directia Judeteana de Informatii Constanta). 

Controlul parlamentar s-a efectuat 'in conformitate cu tematica 

generals cu caracter permanent transmisa Serviciului Roman de 

lnformatii. 

Examinarea documentelor de orgamzare si reglementare a 

activitatii, a documentelor justificative ale modului de utilizare a 

fondurilor banesti pentru anul 2016, conduita morals si profesionala a W
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personalului 111 indeplinirea atributiilor specifice, au pus 111 evidents 

respectarea prevederilor constitutionale si a celorlalte acte normative din 

domeniul securitatii nationale, 111 exercitarea atributiilor Serviciului, pe 

profiluri de activitate si problematicile din competenta acestora. 

Complementar activitatii de control, la nivelul structurilor SRI, 

comunicarea dintre membrii Comisiei si conducerea Serviciului a facilitat 

clarificarea unor situatii, fiind evidentiata eficienta raspunsului SRI la 

provocaril de securitate pe plan intern si international. 

Urmare Deciziei CCR nr. 51/2016 s-a constatat ca sintagma "ori de 

a/te organe specializate ale statului" din cuprinsul dispozitiilor art. 142 

a/in. (]) din Codul de procedure penala este neconstitutionald. Ulterior 

deciziei CCR, actele de autorizare emise in temeiul Codului de procedura 

penala nu au mai fost inaintate SRI pentru punere in aplicare, deoarece 

organele de urmarire penala au acces nemijlocit la sistemele tehnice ale 

CNIC, In scopul executarii supravegherii tehnice prevazute la Art. 138, 

alin. l, lit.a din Codul de procedura penala (111 conformitate cu Art.S din 

Legea 14/1992). 

In conformitate cu art.5 alin. 7, Comisia poate reprezenta Camera 

Deputatilor si Senatul Rornaniei 111 activitati de diplomatic parlamentara, 

In acest sens, in perioada 4 - 6 mai 2016, Comisia a efectuat o vizita 111 

Republica Italiana, la Comitetul Parlamentar pentru Siguranta Republicii 

- COPASIR, unde a avut loc o intrevedere cu comisia omoloaga, precum 

si cu reprezentanti a Ambasadei Rornaniei la Roma. 

In perioada 12 - 14 iunie 2016, Comisia s-a deplasat in Republica Elena, 

unde au avut loc intalniri cu reprezentanti ai Comitetului Elen pentru 

Ordine Publica si Justitie, precum ~i o intrevedere cu domnul ambasador 

Lucian Fatu ~i reprezentanti ai Ambasadei Romaniei la Atena. 

•. 
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Raportul Curtii de Conturi, sustinut de catre Directorul adjunct al 

SRl, responsabil de zona financiara si logistica, a evidentiat respectarea 

prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu mcdificarile 

si completarile ulterioare, ale legilor bugetare anuale si de rectificare, a 

reglementarilor legislative in domeniul fiscal-bugetar, precum si ale 

cadrului nonnativ specific institutiilor din sistemul de aparare nationala, 

ordine publics si securitate nationala. 

In anul 2016, in sedinta comuna, a Camerei Deputatilor si Senatului din 

data de 4 mai 2016, Comisia a orezentat si dezbatut Raportul referitor la 

constatarile, concluziile si proounerile rezultate din examinarea ~i 

dezbaterea in Comisie a Rapoemui, privind activitatea desfasurata de SRI 

:I- 

resurselor financiare aprobate prin bugetul anului 2015 a facut obiectul 

unor activitati de audit public extern executate de reprezentanti ai Curtii 

de Conturi a Rornaniei, atat la nivelul ordonatorului principal de credite, 

cat si la unitati subordonate. . . 

e Examinarii proiectelor de buget pentru SRL ocazie cu care 

a fost <lat avizul catre comisiile parlamentare de 

speciali tate; 

o Prezentarii modului de utilizare a fondurilor banesti 

destinate prin bugetul de stat; 

• Clarificarii unor aspecte ale activitatii SRI 111 conformitate 

cu atributiile legale ale comisiei; 

• Discutiilor pe tema Raportului de activitate a SRI pe anul 

2016 - varianta neclasificata; 

• Evaluarii riscurilor de tip terorist pentru Romania; 

Comisia a luat act de faptul ca legalitatea operatiunilor efectuate de 

Serviciul Roman de Informatii in administrarea si intrebuintarea . ' ' 

ocazia: 

'· 

In anul 2016 au avut loc intalniri intre membrii comisiei si SRI cu 
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Deputat Oana - Consuela FLOREA 

Senator loan- Cristian CHIRTES- 

Deputat Mitica - Marius MARGA:&IT 

Senator Nicolae MARIN 

o~ 
Vicepresedinte: Deputat Cezar - Flori "~ 

Secretar : Deputat Botond CSOMA 

Presedinte: Deputat Eugen BEJIN 

nationale. 

Comisia nu a constatat incalcari ale legii de catre Serviciul Roman 

de Informatii, acesta desfasurandu-si activitatea cu respectarea 

prevederilor constitutionale, a reglementarilor nationale in materie, 

precum ~i a normelor nationale, comunitare si internationale referitoare la 

protectia drepturilor ~i libertatilor fundamentale~~~ 

I 
I 
I 
\ 

\ 

\ 

I 
\ 

pentru anii 2013 si 2014. A fost prezentat si dezbatut Raportul privind 

activitatea desfasurata de Comisia comuna permanenta a Camerei 

Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra 

activitatii Serviciului Roman de Informatii pentru anii 2013 ~i 2014. 

Tot in anul 2016, Comisia a participat, prin reprezentanti, la doua 

conferinte: 

1. 14 iunie 2016 - a doua editie a Conferintei Nationale de 

Cybersecurity, la sediul Electrica SA, 

2. 11 - 12 octombrie 2016 - prima editie a International 

Intelligence Oversight Forum (IIOF2016), Bucuresti. 

Comisia a mai primit vizita Colegiului National de Aparare si a 

Colegiului National de Informatii, ocazie cu care au existat dezbateri cu 

societatea civila privind controlul parlamentar al activitatii SRI. 

Prin prezentul Raport, Comisia constata necesitatea analizarii ~1 

actualizarii cadrului normativ cu incidenta 111 domeniul securitatii . . 
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In temeiul art. 7 alin. l din Hotararea nr.30/1993 a Parlamentului Rornaniei, 

Comisia comuna permanenta a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea 

controlului parlamentar asupra activitatii Serviciului Roman de Informatii a 

elaborat prezentul Raport referitor la activitatea desfasurata in anul 2017. 

In exercitarea atributiilor potrivit art. 4 si art. 5 din Hotararea Parlamentului 

nr. 30/1993, Comisia a verificat daca in perioada de referinta Serviciul Roman de 

Informatii a respectat prevederile constitutionale si ale celorlalte acte normative in 

domeniul securitatii nationale, solicitand Serviciului Roman de Informatii 

rapoarte, informari, raspunsuri la sesizari privind specificul, atributiile si expertiza 

in domenii ~i problematici din sfera securitatii nationale. Serviciul Roman de 

Informatii a raspuns la solicitarile Comisiei, In numar de peste 80 de raspunsuri ce 

au continut concluzii ale verificarilor asupra activitatii sau clarificari in 

problematici din aria sa de responsabilitate. 

privind activitatea desfasurata de Comisia comuna permanenta a 

Camerei Deputatilor ~i Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar 

asupra activitatii Serviciului Roman de Informatii in anul 2017 

RAPORT 

Nr. 4c-23/ ~G4 !{~. {2..2020 

Parlamentul Romaniei 
Comisia comuna permanenta a Camerei Deputatilor si Senatului 

pentru exercitarea controlului parlamentar 
asupra activitatii Serviciului Roman de Infonnatii 
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Una dintre activitatile Comisiei o reprezinta exammarea sesizarilor 

cetatenilor ce se considera lezati in drepturile si libertatile lor. Comparativ cu anii 

precedenti, numarul de petitii primite in anul 2017 este eel mai mare inregistrat in 

activitatea Comisiei pana in prezent. Astfel, in 2017, Comisia a primit un numar de 

198 petitii, dintre care un numar de 143 petitii au fost solutionate. 

in acest sens, in 20 I 7 au fast efectuate un numar de 25 audieri, a tat la 

solicitarea petentilor cat si la initiativa Comisiei, in contextul declaratiilor din 

spatiul public pe teme ce tin de cornpetenta legala a Comisiei. 

Totodata, s-au realizat patru activitati de control parlamentar la unitatile 

centrale ~i o activitate de control parlamentar la o uniate teritoriala a Serviciului 

Roman de Informatii. Controlul parlamentar s-a efectuat in conformitate cu 

tematica generala cu caracter permanent transmisa Serviciului Roman de 

Informatii, 
' 

in activitati de diplornatie parlamentara, Comisia a fost prezenta la Bruxelles 

cu ocazia conferintei ,,Conceptualizarea Securitatii si a Supravegherii Serviciilor 

de Informatii" la invitatia domnului Joseph Cannataci, Raportor Special al ONU 

pentru Drepturile Omului. 

In cadrul activitatilor de control parlamentar, potrivit documentelor de 

planificare aprobate de Biroul Comisiei parlamentare, au avut loc diferite intalniri 

cu reprezentanti ai Serviciului Roman de Informatii in scopul: 

Examinarii proiectelor de buget, pentru care a fost inaintat avizul catre 

comisiile parlamentare de specialitate ; 

Prezentarii modului de utilizare a fondurilor banesti destinate prin bugetul 

de stat; 

Clarificarii unor aspecte ale activitatii SRI in conformitate cu atributiile 

legale ale Comisiei. 

Complementar activitatii de control, contactele intre membrii comisiei si 

conducerea Serviciului au facilitat clarificarea unor aspecte ce tin de competentele 

legale ale Comisiei. W
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Concluziile rezultate au evidentiat caracterul de legalitate ~i eficienta al 

activitatii Serviciul Roman de Informatii. Serviciul a desfasurat activitati cu 

respectarea stricta a prevederilor constitutionale, a reglementarilor nationale 111 

materie, precum si a normelor nationale, comunitare si internationale referitoare la 

protectia drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetateanului, asigurandu-se 

astfel legalitatea si corectitudinea actiunilor de realizare a securitatii nationale. 

Raportul Curtii de Conturi a evidentiat respectarea prevederilor Legii nr. 

500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ~i completarile ulterioare, ale 

legilor bugetare anuale si de rectificare, a reglernentarilor legislative in domeniul 

fiscal-bugetar, precum si ale cadrului normativ specific institutiilor din sistemul de 

aparare nationala, ordine publica si securitate nationala. 

In anul 2017 Comisia a validat Raportul de activitate al SRI pentru anul 

2015, impreuna cu Raportul de activitate al Comisiei pe anul 2015 si a coraportului 

la Raportul Serviciului pe anul 2015. In acest sens, Comisia a aprobat transmiterea 

rapoartelor catre Birourile Permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului spre a 

fi supuse dezbaterii celor doua Camere in Plenul reunit. 

Prin prezentul Raport, Comisia considera necesara analizarea si actualizarea 

cadrului normativ cu incidenta ill domeniul securitatii nationale. 

Comisia nu a constatat incalcari ale legii de catre Serviciul Roman de 

Informatii, acesta desfasurandu-si activitatea cu respectarea prevederilor 

constitutionale, a reglementarilor nationale ill materie, precum §i a normelor 

nationale, comunitare ~i internationale referitoare la protectia drepturilor si 

libertatilor fundamentale ale cetateanului. ~ 

Presedin te: Deputat Eugen BEJINARJU~ 

Vicepresedinte: Deputat Cezar - Florin~ 

Secretar: Deputat Botond CSOMA 

Deputat Oana - Consuela FLOREA 

Senator loan- Cristian CHIRT;E~ 
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Deputat Mitica - Marius MAR.GAR.IT 
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2018. 

in exercitarea atributiilor, potrivit prevederilor art. 4 si art. 5 din H.P. nr. 30/1993, 

republicata, Comisia a verificat daca, in perioada de referinta, Serviciul Roman 

de Informatii a respectat prevederile constitutionale ~i ale celorlalte acte 

normative in domeniul securitatii nationale, prin documentele puse la dispozitia 

noastra de catre Serviciul Roman de Informatii. In acest sens, au fost primite 55 

de raspunsuri la solicitari punctuale ale Comisiei si 101 raspunsuri la petitii sau 

memorii depuse pentru solutionare la diverse comisii parlamentare. 

Una dintre activitatile Comisiei o reprezinta examinarea sesizarilor 

cetatenilor care se considera lezati in drepturile ~i libertatile lor. Astfel, in anul 

2018, Comisia a primit un numar de 349 de petitii si au fost solutionate un numar 

in temeiul art. 7 alin (1) din Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 30/1993, 

republicata, Comisia cornuna permanenta a Camerei Deputatilor si Senatului 

pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii Serviciului Roman de 

Informatii a elaborat prezentul Rap011 referitor la activitatea desfasurata in anul 

privind activitatea desfasurata de Comisia comuna permanenta a 

Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului 

parlamentar asupra activitatii Serviciului Roman de Inforrnatii in anul 2018 

RAPORT 
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. ,. 
de 232 de petitii. Totcdata, Comisia a efectuat un numar de 10 audieri atat la 

solicitarea petentilor cat si la initiativa Comisiei, in contextul declaratiilor din 

spatiul public pe teme ce tin de competenta legala a Comisiei. Facem mentiunea 

ca, pe parcursul anului 2018, au avut loc un numar de 30 de sedinte ale Comisiei. 

In cadrul activitatilor de control parlamentar, potrivit documentelor de 

planificare aprobate de Biroul Comisiei parlamentare, au avut loc intalniri cu 

reprezentanti ai Serviciului Roman de Informatii la sediul unor unitati centrale. 

Membrii participanti la aceste activitati au concluzionat disponibilitatea ~i 

transparenta angajatilor, precum ~1 incadrarea in limitele legale ale actiunilor 

desfasurate. In cursul anului 2018, au fost efectuate doua activitati de control 

parlamentar la unitati centrale ale Serviciului Roman de Informatii. 

Controlul parlamentar s-a efectuat in conformitate cu tematica generala cu 

caracter permanent transmisa Serviciului Roman de Informatii. 

Rezultatele verificarilor efectuate de Comisie, pnn exarnmarea 

documentelor de organizare si reglementare a activitatii, conduita profesionala a 

personalului pentru indeplinirea atributiilor specifice, au reliefat respectarea de 

catre angajatii unitatilor sus mentionate a prevederilor constitutionale ~i a 

celorlalte acte normative din domeniul securitatii nationale, in exercitarea 

atributiilor Serviciului, pe profiluri de activitate si problematicile din cornpetenta 

acestora. 

In conformitate cu prevederile art. 5 alin. (7) din HP 30/1993, republicata, 

Comisia reprezinta Camera Deputatilor si Senatului in activitati de diplomatic 

parlamentara, In acest sens, in 2018, au avut loc 4 intalniri de lucru cu comisiile 

omoloage in Republica Federala Germania, Republica Italiana, Republica 

Franceza si Regatul Unit al Marii Britanii ~i Irlandei de Nord, unde s-au discutat 

modelele particulare din domeniul de exercitare a controlului parlamentar. 

La invitatia Comisiei, in cursul anului 2018 a avut loc o intalnire intre 

membrii Comisiei si reprezentanti ai Serviciului Roman de Informatii, Serviciul 

<land dovada de disponibilitate si transparenta in legatura cu problemele analizate. 
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Urmare a numeroaselor sesizari primite la Comisie, cu referire la mandate, 

la data 06.06.2018, Comisia a decis sa inainteze Birourilor Permanente Reunite 

.Raportul partial reprezentdnd activitatea Comisiei in perioada septentbrie 2017 

- prezent, referitor la niandatele de securitate nationala, mandatele de 

supraveghere tehnica si ordonantele procurorilor pe 48 ore." 

Totodata, 111 anul 2018 au fost declasificate doua protocoale, 111 baza Legii 

182/2002 si HG 585/2002, dupa cum urmeaza: 

- Protocolul de cooperare intre Parchetul de pe langa Inalta Curte de 

Casatie si Justitie si Serviciul Roman de Informatii pentru indeplinirea sarcinilor 

ce le revin in domeniul securitatii nationale, declasificat la data de 29.03.2018; 

- Protocolul de cooperare intre Serviciul Roman de Informatii, Parchetul de 

pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Inalta Curte de Casatie si Justitie 

pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin ill domeniul securitatii nationale, 

declasificat la data de 14.06.2018. 

O atributie importanta a Comisiei este verificarea modului de utilizare a 

fondurilor banesti destinate prin bugetul de stat precum si constituirea si folosirea 

mijloacelor extrabugetare pentru Serviciul Roman de Informatii. Astfel, Comisia 

a avizat favorabil proiectul de buget pentru Serviciul Roman de Informatii, 

precum si rectificarea bugetara pentru anul ill curs. 

Raportul Curtii de Conturi, a evidentiat respectarea prevederilor Legii nr. 

500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, ale 

legilor bugetare anuale si de rectificare, a reglernentarilor legislative in domeniul 

fiscal-bugetar, precum si ale cadrului normativ specific institutiilor din sistemul 

de aparare nationala, ordine publica si securitate nationala, 

In cursul anului 2018, au fost aduse modificari Hotararii Parlamentului 

nr.30/1993 privind organizarea si functionarea Comisiei comune pennanente a 

Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar 

asupra activitatii Serviciului Roman de Informatii ce au avut 'in vedere 

clarificarea modului de raportare a Comisiei 'in relatia cu Serviciul, asigurand 
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Presedinte: Deputat Eugen BEJINARIU ; ) 

Vicepresedinte: Deputat Cezar - Florin P~ 

Secretar : Deputat Botond CSOMA 

Deputat Oana - Consuela FLOREA 

Senator loan - Cristian CHIR TE~ 

Deputat Mitica - Marius MARGM!T 

Senator Nicolae MARIN 

fluidizarea comunicarii interinstitutionale precum ~1 eficientiza.rea modului de 

functionare si organizare a Comisiei. 

Avand in vedere cadrul normativ invechit si neadaptat nevoii de a raspunde 

amenintarilor ~i provocarilor la adresa securitatii nationale, in considerarea 

necesitatii intaririi controlului parlamentar asupra activitatii autoritatilor si 

institutiilor din sfera securitatii nationale, transformarile survenite in sistemul 

global de securitate, precum ~i angajamentele asumate de Romania ca stat 

membru al U .E. si al NA TO 9i tinand cont de deciziile Curtii Constitutionale din 

Romania care au declarat neconstitutionale o serie de prevederi din legile privind 

securitatea nationals, a fost aprobata, prin Hotararea Parlamentului nr.19 din data 

de 18.04.2018, cotistituirea Comisiei speciale comune a Catnerei Deputatilor si 

Senatului privind analizarea :;i actualizarea cadrului nortnativ cu incidenta in 

dotneniul securitdtii nationale. Avand in vedere ca perioada de functionare a 

Comisiei era de 6 luni, prin Hotarare a Biroului Permanent Reunit, aceasta a fost 

prelungita, de la data de 29.10.2018 pana la data de 18.03.2019. 

In baza activitatilor desfasurate, Comisia nu a constatat incalcari ale legii 

de catre Serviciul Roman de Informatii, acesta desfasurandu-si activitatea cu 

respectarea prevederilor constitutionale, a reglementarilor nationale in materie, 

referitoare la 
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in temeiul art. 7 alin ( 1) din Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 

30/1993, republicata, Comisia comuna permanents a Camerei Deputatilor si 

Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii Serviciului 

Roman de Informatii a elaborat prezentul Raport referitor la activitatea 

desfasurata in anul 2019. 

in exercitarea atributiilor potrivit prevederilor art. 4, art. 5 si art. 6 din H.P. 

nr. 30/1993, republicata, ·Comisia a verificat daca, in perioada de referinta, 

Serviciul Roman de Informatii a respectat prevederile constitutionale si legislatia 

din domeniul securitatii nationale. in acest sens au fost solicitate documente pe 

care Serviciul Roman de Informatii le-a pus la dispozitia Comisiei, respectiv 42 

de raspunsuri la solicitarile punctuale ale Comisiei, pe problematici de interes, 

precum si 12 informari lunare cu privire la activitatea desfasurata de Serviciul 

Roman de Informatii. 

In conformitate cu prevederile art. 4 din Hotararea Parlamentului nr. 

30/1993, republicata, Comisia analizeaza si cerceteaza sesizarile cetatenilor care 

1 

privind activitatea desfasurata de Comisia comuna permanenta a 

Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar 

asupra activitatii Serviciului Roman de Inforrnatii in anul 2019 

RAPORT 
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se considers lezati in drepturile si Iibertatile lor. Astfel, in anul 2019, Comisia a 

primit un numar de 236 de petitii pe diferite teme, dintre care unele excedand 

competentelor legale ale Comisiei. Dintre cele 236 de petitii, 143 s-au incadrat In 

cornpetentele legale ale Comisiei si au fost solutionate. Comisia a continuat 

activitatea de solutionare si redactare a raspunsurilor catre petenti. 

De asemenea, in conformitate cu atributiile Comisiei, prevazute de 

Hotararea Parlamentului nr.30/1993, republicata, Comisia a acordat trei avize 

favorabile fara amendamente, dintre care doua pentru rectificarea bugetara pentru 

anii 2018 si 2019 ~i eel de-al treilea a viz pentru bugetul de stat pe anul 2019. 

in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (7) din HP nr. 30/1993, 

republicata, Comisia poate reprezenta Camera Deputatilor si Senatul in activitati 

de diplomatic parlamentara. in acest sens, in anul 2019, reprezentati ai Comisiei 

de control S.R.I. au participat la invitatia domnului Joseph Cannataci, raportorul 
. . 

special al O.N.U. pentru Drepturile Omului, la Forumul International de Control 

al Serviciilor de Informatii organizat la Londra (HOF 2019), unde au fost 

prezentate modele de bune practici, la nivelul Uniunii Europene si a Aliantei 

Nord-Atlantice, de exercitare a controlului asupra serviciilor de informatii. 

Ca urmare a sesizarilor transmise Comisiei, precum si a numeroaselor 

audieri din anii precedenti, la data de 20.05.2019, Comisia a inaintat Birourilor 

Permanente Reunite un raport referitor la colaborarea dintre ANI si SRl. 

Totodata, prin Decizia nr.26/2019 asupra cererii de solutionare a 

conflictului juridic de natura constitutionala dintre Ministerul Public- Parchetul 

de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie, Parlamentul Rornaniei, inalta Curte 

de Casatie ~i Justitie ~i celelalte instante judecatoresti, Curtea Constitutionala a 

concluzionat ca exista un conflict juridic de natura constitutionala, complex, care 

a fost determinat de incheierea protocolului. 

Intrucat Comisia examineaza proiectele de buget pentru Serviciul Roman 

de Informatii, prezinta comisiilor parlamentare de specialitate observatiile si 

propunerile sale cu privire la alocatiile bugetare. Una dintre activitatile noastre in W
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anul 2019 a fast dezbaterea ~i avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 

in curs la care au participat atat reprezentanti ai Serviciului Roman de Informatii, 

cat si reprezentanti ai Ministerului Finantelor Publice. 

La invitatia Comisiei, a avut loc o intalnire intre membrii Comisiei ~1 

reprezentanti ai Serviciului Roman de Informatii unde a fost prezentat Raportul 

Curtii de Conturi de catre Directorul adjunct al SRl, responsabil de zona 

financiara si logistica, 

Raportul Curtii de Conturi a evidentiat respectarea prevederilor Legii nr. 

500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ~i completarile ulterioare, ale 

legilor bugetare anuale si de rectificare, a reglementarilor legislative in domeniul 

fiscal-bugetar, precum ~i ale cadrului normativ specific institutiilor din sistemul 

de aparare nationala, ordine publica si securitate nationals, Serviciul dand dovada 

de disponibilitate si transparenta in legatura cu problemele analizate. 

Avand in vedere evolutiile geopolitice in sfera de atributii legale ale 

Serviciului Roman de Informatii, Comisia a constatat necesitatea continuarii 

procesului de reformare si imbunatatire a cadrului legal in vigoare in domeniul 

securitatii nationale, 

Ca urmare a analizarii documentelor sosite la Comisie, nu s-au constatat 

incalcari ale legii de catre Serviciul Roman de Informatii, acesta desfasurandu-si 

activitatea cu respectarea prevederilor constitutionale, a reglementarilor nationale 

in materie, precum si a normelor nationale, comunitare ~i internationale 

referitoare la protectia drepturilor §i libertatilor fundament\t~anului. 
TT.,~-~ 1·--.~\ 
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In sedinta din data de 14.12.2020, in conformitate cu art.4 lit.f. din 

Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 30/1993, republicata, Comisia comuna 

permanents a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului 

parlamentar asupra activitatii Serviciului Roman de Informatii a luat in 

dezbatere Raportul de activitate al Serviciului Roman de Informatii pe anul 

2016. 

privind concluziile ~i propunerile Comisiei comune permanente a Camerei 

Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra 

activitatii Serviciului Roman de Informatii in legatura cu ,, Raportul 

privind activitatea desfasurata de Serviciul Roman de Informatii in anul 

2016" 

RAPORT 
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cooperare. 

Pe palierul comunicarii publice si al promovarii culturii de securitate, 

Comisia a constatat dinamizarea efortului institutional pe dimensiunea de 

comunicare publica, derularea de proiecte aplicate ~i o mai mare deschidere 

catre cetateni, gestionarea unitara a prezentei publice a SRI in cadrul 

manifestarilor expozitionale pe profil de aparare, ordine publica ~i securitate 

nationala. SRI a derulat campanii de educatie de securitate in mediul 

preuniversitar si universitar, in vederea constientizarii tinerilor in legatura cu 

riscurile specifice actualului mediu de securitate si care pot avea impact inclusiv 

in plan individual. Au fost organizate evenimente cu caracter public destinate 

aprofundarii cunoasterii de catre cetateni a valorilor de securitate nationals. 

Intrucat Serviciul Roman de Informatii este serviciul organizat de stat 

specializat in domeniul inforrnatiilor privitoare la siguranta nationala a 

Rornaniei, in informarile adresate factorilor de decizie in stat, SRI a acoperit 

necesitatile de cunoastere in privinta tuturor aspectelor referitoare la securitatea 

nationals. Comparativ cu anul 2015, volumul inforrnarilor a crescut cu 

provocari ale activitatii SRI au fost asigurarea unei capacitati adecvate de 

raspuns la provocarile de securitate cu care se confrunta ca stat plasat la 

frontiera UE si NATO, adaptarea la standardele structurilor similare din spatiul 

euro atlantic si dezvoltarea cooperarii exteme, prin consolidarea parteneriatelor 

cu serviciile puternice si prin angajarea activa -in formate multilaterale de 

In exercitarea atributiilor ce ii revin, conform HP m·.30/1993, republicata, 

Comisia are rolul de a veghea asupra respectarii legalitatii activitatilor 

desfasurate de SRI. 

In urma analizei realizata de Comisie, a rezultat ca, in activitatea 

specifics, Serviciul Roman de Informatii a avut ca principale repere 

identificarea si anticiparea dinamicii arnenintarilor la adresa securitatii 

nationale, prevenirea materializarii riscurilor pentru securitatea nationala, 

blocarea sau eliminarea actiunilor ostile si limitarea consecintelor acestora. Alte 
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Serviciul a continuat sa sprijine activitatea procesual-penala a structurilor 

de Parchet exclusiv in cauzele de terorism si in cele privind infractiuni contra 

securitatii nationale, Sprijinul informativ al Serviciului a raspuns nevoilor 

exprimate de organele de urmarire penala si in documentarea unor infractiuni 

grave care creeaza o stare de pericol pentru securitatea nationala. 

In consecinta, in relatia cu Ministerul Public, numarul total de informari a 

scazut fata de anul precedent, Insa activitatea de informare a organelor de 

cercetare penala ale Ministerului Afacerilor Interne nu a cunoscut modificari 

su bstantiale, 

Sesizarile, informarile si comunicarile de informatii transmise organelor 

de urmarire penala au fost distribuite astfel: 

3761 reactii inregistrate in 2016 (3033 de la prefecti si 728 de la presedintii 

Consiliului judetean), fata de 4404 in anul 2015 (3476 de la prefec]i si 928 de la 

presedintii de Consiliu judetean). 

Incepand cu luna martie 2016, urmare a publicarii in Monitorul Oficial a 

Deciziei Curtii Constitutionale a Rornaniei nr. 51/2016 privind unele masuri 

pentru punerea in executare a mandatelor de supraveghere tehnica dispuse in 

procesul penal, activitatea de sesizare/ informare a organelor de urrnarire penala 

si de cooperare cu aceste organe s-a derulat pe reperele stabilite de instanta de 

contencios constitutional. . 

SRI a transmis, prin structurile teritoriale, 2484 documente de infonnare 

Institutiei Prefectului si 687 Presedintelui Consiliului Judetean. Comparativ cu 

anul 2015, volumul informarilor in plan local a scazut usor (2908, fata de 3051 ). 

Comisia a constatat ca numarul de reactii ale beneficiarilor locali a scazut - , 

aproximativ 3%. Beneficiari au fost Executivul, Adrninistratia Prezidentiala si 

factorii de decizie din plan central ~i local, acestia fiind informati permanent 

despre riscurile din zona de competenta, cu respectarea principiului ,,nevoii de a 
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• 99 infonnari ( 119 in 2015) au fost transmise Parchetului de pe 

langa Inalta Curte de Casatie si Justitie 

• 566 informari (962 in 2015) au fost transmise Directiei de 

Investigare a infractiunilor de Criminalitate Organizata si Teorism 

din cadrul Parchetului de pe langa iCCJ 

• 905 informari (1614 in 2015)- DNA 

• 59 informari ( 103 111 2015) - parchetelor de pe Hing~ Curtile de 

Apel 

• 226 informari ( 403 in 2015) - parchetelor de pe langa tribunale 

• 56 informari (98 in 2015)- parchetelor de pe Ianga judecatorii 

• 588 informari (569 in 2015) - organelor de politie din cadrul MAI 

• 359 informari (435 in 2015) - in cadrul grupurilor de lucru 

operationale, la care SRI contribuie prin suportul infonnativ 

acordat combaterii activitatilor evazioniste de mare amploare 

Interceptarea cornunicatiilor s-a desfasurat cu respectarea dispozitiilor art. 

14-17 din Legea nr.51/1991 privind securitatea nationals a Romaniei, 

republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, raportat la art. 3 din 

aceeasi lege, precum si ale art. 20 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si 

combaterea terorismului 

in aceasta materie, CCR, prm Decizia nr. 51/2016 sus-mentionata, a 

declarat aii.142 din Codul de procedura penala neconstitutional si a aratat ca 

nicio reglementare din legislatia nationals in vigoare, cu exceptia dispozitiilor 

art.142 alin.(1) din Codul de procedura penala, nu contine vreo norma care sa 

consacre expres competenta unui alt organ al statului, in afara organelor de 

urmarire penala, de a efectua interceptari, respectiv de a pune in executare un 

mandat de supraveghere tehnica, Reglementarea in acest domeniu nu poate fi 

realizata decat printr-un act normativ cu putere de lege. 
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Ca efect al pronuntarii deciziei de neconstitutionalitate, pentru punerea in 

acord a legislatiei cu normele constitutionale considerate a fi incalcate, Legea 

nr.14/1992 privind organizarea ~i functionarea Serviciului Roman de Informatii 

a fost rnodificata prin OUG nr. 6/2016 privind unele masuri pentru punerea in 

executare a mandatelor de supraveghere tehnica dispuse 111 procesul penal. 

Centrul National de Interceptare a Comunicatiilor din cadrul Serviciului 

Roman de Informatii a fost desemnat cu rolul de a obtine, prelucra si stoca 

informatii in domeniul securitatii nationale, La cererea organelor de urmarire 

penala, Centrul are obligatia de a asigura accesul nemij locit si independent al 

acestora la sistemele tehnice in scopul executarii supravegherii tehnice. 

Verificarea modului de punere in aplicare in cadrul Centrului National de 

Interceptare a Comunicatiilor a executarii acestor supravegheri tehnice se 

realizeaza potrivit art. 30" 1 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea 

judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

SRI a asigurat, prin Centru National de Interceptare a Cornunicatiilor, 

punerea in executare a dispozitiilor actelor de autorizare a restrangerii 

exercitiului unor drepturi sau libertati fundamentale pentru toate structurile din 

Sistemul National de Securitate. Pana la publicarea in Monitorul Oficial a 

Deciziei Curtii Constitutionale a Rornaniei nr. 51/2016, in luna martie 2016, 

SRl a asigurat punerea in executare a dispozitiilor actelor de autorizare a 

restrangerii exercitiului unor drepturi sau libertati fundamentale si pentru 

Ministerul Public. 

in acest sens, au fost receptionate 12.992 acte de autorizare, astfel: 3736 

mandate de securitate nationals, dintre care 3423 mandate pentru SRI, 8792 

mandate de supraveghere tehnica si 464 de ordonante. Prin aceste acte de 

autorizare s-a dispus interceptarea a 30.010 posturi (24.781 mobile, 1427 fixe ~i 

3802 internet), fiind puse in aplicate, din punct de vedere tehnic, dor 29.079 

posturi (24.686 mobile, 1.296 fixe ~i 3097 internet). 
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111 anul referit au fost agresiunile cibemetice, atat din punct de vedere al 

Cele mai dinamice amenintari la adresa securitatii nationale a Rornaniei . . . 

Pana in anul 2016, Serviciul Roman de Informatii a fost singura institutie 

care, datorita infrastructurii tehnice avansate si a resurselor umane specializate, 

a asigurat punerea in aplicare a tuturor masurilor de restrangere a unor drepturi 

si libertati cetatenesti autorizate conform legii. 

Competenta a fost acordata Serviciului prin acte avand forta juridica a unui 

act administrativ, dar care sunt obligatorii pentru autoritatile la care se refera, 

respectiv HCSAT nr. 0068/2002 privind dezvoltarea Sistemului National de 

Interceptare a Comunicatiilor, destinat punerii 111 aplicare a actelor de 

autorizare, precum si HCSAT nr. 0029/2008 privind unele masuri necesare 

operationalizarii ~1 dezvoltarii Sistemului National de Interceptare a 

Cornunicatiilor. Aceasta stare de fapt a incetat 111 2016, ca unnare a adoptarii 

Deciziei CCR nr. 51/2016. 

• Executarea controlului preventiv de confonnitate a actelor de 

autorizare a interceptarii comunicatiilor. 

autorizare; 

autorizare pe perioada de valabilitate a acestora; 

• Administrarea bazei de date informatizate unice cu actele de 

Comparativ cu 2015, Comisia constata o reducere cu 74,64% a numarului 

de acte prirnite, respectiv cu 58,93% a posturilor dispuse spre interceptare, 

Pentru asigurarea legalitatii punerii 111 executare a actelor de autorizare a 

restrangerii temporare a unor drepturi si libertati, activitatea de evidenta a 

actelor de autorizare a interceptarii comunicatiilor si de marcare a tintelor 111 

sistem s-a derulat pe urmatoarele coordonate: 

• Asigurarea, 111 regim permanent, a activitatii de preluare a actelor 

de autorizare a interceptarii cornunicatiilor; 

• Gestionarea solicitarilor transmise de beneficiarii actelor de 

... 
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SRI a pus la dispozitia cornisiei, 'in anul 2016, 95 de documente ( cu 31 

mai multe decat in 2015), din care 64 au constituit raspunsuri la solicitarile 

comisiei. Informarile transmise (31, din care 12 privind activitatea Serviciului) 

s-au referit la evolutii in domenii din cornpetenta institutiei sau solicitari 

adresate de reprezentanti ai Parlamentului pe tematici diverse. Datele si 

infrastructurilor infonnatice apartinand institutiilor publice. 

De asemenea, 111 2016 au fost dejucate atentate sau planuri cu potential 

terorist, realizari reflectate in masurile de indepartare de pe teritoriul national, 

informarea organelor de urmarire penala ~i misiuni parteneriale de succes. 

In contextul reprezentarii de catre Serviciu a intereselor Rornaniei 'in plan 

international si a aprofundarii parteneriatelor strategice, cooperarea in format 

NATO si UE s-a mentinut pe un trend ascendent. 

In ceea ce priveste asigurarea legalitatii, similar anilor precedenti, 

activitatea SRI s-a realizat cu respectarea principiului legalitatii pe toate 

componentele. Consolidarea instrumentelor de control preventiv a garantat 

derularea proceselor si fluxurilor institutionale in deplin si strict acord cu 

legislatia nationala si tratatele la care Romania este pai1e. A fost realizat un 

control intern ce a vizat, prioritar, verificarea activitatii curente din perspectiva 

indeplinirii cerintelor legale si ale cadrului normativ intern. 

O alta dimensiune importanta a reprezentat-o legalitatea procedurilor de 

achizitii publice si a finalizarii acestora cu atribuirea contractelor de furnizare 

servicii sau lucrari. 

ale a unor vulnerabilitati . gestionare de identificare ~1 capacitatea 

Din raportul SRI pe anul 2016 a rezultat rolul Serviciului in prevenirea ~1 

contracararea principalelor categorii de agresiuni cibemetice, precum ~1 

numarului atacurilor la adresa unor tinte de interes national cat si al 

complexitatii nivelului tehnologic al acestora. Pe aceste considerente, SRI a 

actionat in sensul consolidarii culturii de securitate cibernetica la nivel national. . . 
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Presedinte: Deputat Eugen BETINARIU \ 

Vicepresedinte: Deputat Cezar - Fl01i~ 

Secretar : Deputat Botond CSOMA 

Deputat Oana - Consuela FLOREA 

Senator loan - Cristian CHIR TE~ 

Deputat Mitica - Marius MARGA.RIT 

evaluarile furnizate comisiei au contribuit la intregirea imaginii privind nivelul 

de complexitate si integritate a activitatilor SRI. 

Comisia a intreprins un numar de 4 activitati de control la unitati 

teritoriale ~i centrale ale Serviciului. Verificarile efectuate de comisie s-au 

concentrat pe examinarea documentelor de organizare, planificare si 

reglementare a activitatii, a conduitei profesionale a personalului pentru 

indeplinirea atributiilor specifice, precum ~i a modului de utilizare a fondurilor 

destinate sustinerii misiunilor atribuite. Rezultatele verificarilor comisiei au 
' 

.. .. ~ 

evidentiat respectarea consecventa, de catre angajatii ~i structurile institutiei, a 

prevederilor constitutionale ~1 ale actelor normative din domeniul securitatii 

nationale. 

Pentru aprofundarea conlucrarii SRI cu institutiile din Sistemul de 

securitate nationala si de aplicare a legii, s-a actionat pentru cresterea 

consistentei datelor si informatiilor puse la dispozitie organelor de aplicare a 

legii, precum si cu substantierea aportului de specialitate in ceea ce priveste 

punerea in aplicare la nivel national, a sanctiunilor internationale. 

Raportul indeplineste conditiile prevazute de lege pentru a fi supus 

dezbaterii in Plenul celor doua Camere ale Parlamentului. 

In contextul celor prezentate, Comisia inainteaza Birourilor Permanente 

ale celor doua Camere propunerea de a fi inscris pe ordinea de zi a sedintelor 

comune ale Camerei Deputatilor si Senatului. 
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Senator Nicolae MARIN 
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in urma analizei din Comisie a rezultat ca In activitatea specifics, 

Serviciul Roman de Informatii a avut ca principale repere: 

• identificarea si anticiparea dinamicii amenintarilor la adresa securitatii 

nationale, 

2017. 

in sedinta din data de 14.12.2020, in conformitate cu art.4 alin.f din 

Hotararea 30/1993 a Parlarnentului Rornaniei, republicata, Comisia cornuna 

permanents a Camerei Deputatilor ~i Senatului pentru exercitarea controlului 

parlamentar asupra activitatii Serviciului Roman de Informatii a luat in 

dezbatere Raportul de activitate al Serviciului Roman de Informatii pe anul 

privind concluziile si propunerile Comisiei comune permanente a Camerei 

Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra 

activitatii Serviciului Roman de Informatii in legatura cu 

,,Raportul privind activitatea desfasurata de Serviciul Roman de 

Inforrnatii in anul 2017" 

RAPORT 
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Comparativ cu anul 2016, numarul de informari adresate organelor de 

urmarire penala a inregistrat un trend descendent, inclusiv ca unnare a efectelor 

produse de decizia CCR nr 51/2016. 

SRI, prin Centrul National de Interceptare a Comunicatiilor, a obtinut, 

prelucrat ~i stocat exclusiv informatii in domeniul securitatii nationale. La 

solicitarea organelor de urmarire penala, a fost asigurat accesul nemijlocit ~i 

independent al acestora, la sistemele tehnice, 111 scopul executarii supravegherii 

tehnice prevazute de Codul de procedura penala. Se constata ca numarul actelor 

de autorizare a interceptarii comunicatiilor s-a diminuat cu aproximativ 78%, ca 

efect al deciziei CCR nr 51/2016 si OUG nr. 6/2016. 

2 

• asigurarea unei capacitati adecvate de raspuns la provocarile de securitate 

cu care se confrunta ca stat plasat la frontiera UE si NATO, 

• adaptarea la standardele structurilor similare din spatiul euro atlantic si 

dezvoltarea cooperarii externe, prin consolidarea parteneriatelor cu 

serviciile putemice si prin angajarea activa in formate multilaterale de 

cooperare. 

Activitatea SRI pentru anul 2017 reflects o situatie operativa complicata, 

complexa, caracterizata deopotriva de arnenintari externe si de deficiente si 

vulnerabilitati inteme. Aspectele semnalate, desi 111 directa relatie cu modul in 

care legislatia reflects amenintarile la adresa securitatii nationale, indica insa o 

paleta extinsa de preocupari ale Serviciului. 

Intrucat Serviciul Roman de Informatii este serviciul organizat de stat 

specializat 111 domeniul informatiilor privitoare la siguranta nationals a 

Rornaniei, 111 informarile adresare factorilor de decizie 111 stat, SRI a acoperit 

necesitatile de cunoastere in privinta tuturor aspectelor referitoare la securitatea 

nationala, 
' 

acestora, 

• prevenirea materializarii riscurilor pentru securitatea nationala, 

• blocarea sau eliminarea actiunilor ostile si limitarea consecintelor 
' ' ' 
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• 239 informari (566 111 2016) au fost transmise Directiei de 

Investigare a infractiunilor de Criminalitate Organizata si Teorism 

din cadrul Parchetului de pe langa ICCJ 

• 238 informari (905 in 2016) - DNA 

• 13 informari (59 in 2016) - parchetelor de pe langa Curtile de Apel 

• 74 informari (226 'in 2016) - parchetelor de pe langa tribunale 

• 19 informari (56 'in 2016)-parchetelor de pe langa judecatorii 

• 407 informari (588 111 2016) - organelor de politic din cadrul MAI 

• 172 informari (359 in 2016) - in cadrul grupurilor de lucru 

operationale, la care SRI contribuie prin suportul informativ 

acordat combaterii activitatilor evazioniste de mare amploare 

Au fost remise un numar de 4.738 informari titularilor celor 128 de 

functii de beneficiari legali din plan central, in scadere cu aproximativ 28% fata 

de 2016. Situatia se explica prin prisma concentrarii pe aspecte relevante pentru 

securitatea nationals si prin sporirea gradului de integrare si a caracterului 

actionabil al acestora. In plus, schimbarile frecvente ale beneficiarilor legali din 

plan central s-au repercutat asupra volumului informarilor. 

Comparativ cu anul 2016, s-a constatat un volum al informarilor relativ 

constant, pus la dispozitia beneficiarilor din plan local. S-au transmis 2928 

informari, fata de 2908 in anul 2016. 

O scadere de aproximativ 52% s-a inregistrat, fata de anul 2016 si 111 ceea 

ce priveste numarul reactiilor decidentilor. Acest lucru se poate explica prin 

modificarea formatului informarilor, care a impulsionat transmiterea unui 

Informarea organelor de urmarire penala pentru 201 7 a inregistrat un 

trend descendent fata de anul 2016, incl us iv ca urmare a efectelor produse de 

decizia CCR nr. 51/2016, astfel 

• 3 9 informari (99 111 2016) au fost transmise Parchetului de pe langa 

Inalta Curte de Casatie si Justitie . . . 
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au fost agresiunile cibemetice, atat din punct de vedere al numarului atacurilor 

la adresa unor tinte de interes national cat si al complexitatii nivelului 

tehnologic al acestora. In anul 201 7, au fost transmise un nurnar de 169 de 

inforrnari, ce au vizat subiecte precum caracteristicile arnenintarilor cibemetice 

la adresa Romaniei si principalele vulnerabilitati. 

De asemenea, Serviciul a viza . prevenirea si contracararea activitatilor de 

(auto)radicalizare, propaganda terorista, a celor operationale sau de suport 

• Dezvoltarea de mecanisme de reactie la incidente contrainfonnative 

• Constientizarea modus operandi ale serviciilor de inforrnatii straine 

• Promovarea modalitatilor de consolidare a securitatii cibemetice 

• Diseminarea de elemente privind protectia informatiilor clasificate 

• Constientizarea agentilor economici asupra riscurilor asociate 

nerespectarii sanctiunilor internationale sau a regimului national de 

control al exporturilor 

• Popularizarea disponibilitatii SRJ de a oferi asistenta de specialitate in 

domeniile de cornpetenta 

Cele mai dinamice amenintari la adresa securitatii nationale a Romaniei . , . 

feedback real, nu doar a unor reactii formale, :rara utilitate reala in activitatea 

specifics. De asemenea, schimbarile frecvente ale beneficiarilor legali au afectat 

continuitatea feedbackului pe informarile SRI. in perioada intervalului analizat 

s-a sesizat o reducere a feedback-ului din partea acestora. Cresterea ponderii 

utilizarii de catre Serviciu a metodelor ~i mijloacelor specifice reprezinta.asadar, 

inclusiv o expresie a nevoii resimtite de SRl pentru contrabalansarea interesului 

redus al beneficiarilor fata de informarile receptionate. 

Pentru a creste nivelul de constientizare a beneficiarilor legali, a 

functionarilor din institutii publice ~i entitati private, precum si a societatii civile 

cu privire la riscurile de securitate, incepand cu a doua jumatate a anului 2017, 

SRI a dezvoltat un Program de Constientizare avand ca obiective: 
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Cu privire la cheltuirea banului public, activitatea de finantare a 

cheltuielilor bugetare s-a desfasurat cu respectarea prevederilor legii privind 

finantele publice, cu mcdificarile ~i completarile ulterioare, ale legilor bugetare 

anuale si de rectificare, reglernentarilor legislative in domeniul fiscal-bugetar, 

pentru implicare in propaganda sau activitati de suport in favoarea organizatiei 

teroriste Daesh. 

Au fost realizate 712 informari ce au vizat prevenirea si contracararea 

actiunilor de natura sa afecteze grav dreptul cetatenilor la ocrotirea sanatatii si la 

educatie, precum si drepturile categoriilor defavorizate. 

Masurile cu caracter preventiv adoptate si succesele operationale indica 

faptul ca SRI a utilizat intreaga paleta de instrumente pe care le are la dispozitie, 

insa nu trebuie pierdut din vedere rolul extrem de important al acestei institutii 

pentru fundamentarea actului de decizie in stat. 

in anul. 2017, atributiile Comisiei comune permanente a Camerei 

Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra 

activitatii SRI au fost intarite, fapt ce a determinat exercitarea corespunzatoare a 

rolului de a veghea la indeplinirea de catre Serviciul Roman de Informatii a 

misiunilor ce ii revin in conformitate cu prevederile legale in vigoare, printr-un 

control concret si permanent asupra activitatilor acestuia. S-a transmis un numar 

de 80 de informari la solicitarea comisiei. Au fost furnizate concluzii ale 

verificarilor asupra activitatii SRI sau clarificari in problematici din aria de 

responsabilitate. Au fost efectuate activitati de control parlamentar la 4 unitati 

centrale si o unitate teritoriala, , 

pentru organizatiile teroriste sau extremiste in conexiune cu terorismul, precum 

si limitarea transferului in plan national al crizelor de pe spatii externe. Prin 

activitatile sale in domeniu, Serviciul a reusit identificarea unor cetateni rornani 

implicati in propaganda pro - Daesh sau activitati de pregatire pentru comiterea 

de ~cte teroriste ~i infonnarea organelor de urmarire penala, respectiv a 

fundamentat unele decizii de declarare ca indezirabili a unor cetateni straini 
' 
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Curtea de Conturi a Romaniei a efectuat activitati de audit financiar 

privind legalitatea operatiunilor in administrarea ~i utilizarea resurselor 

financiare a probate pentru anul 2016 la ordonatorul principal de credite si la o 

serie de ordonatori tertiari. in urma auditului public extern nu au fost constatate 

elemente de neconformitate, fiind certificate situatiile financiare intocmite. 

In perioada 2016-2017, SRI a fost tinta unor atacuri mediatice care nu i- 

au afectat, pe fond, capacitatea de a actiona pentru protejarea securitatii 

nationale, dar care si-au pus amprenta asupra institutiei si personalului acesteia. 

in acest context, cadrul normativ care reglernenteaza activitatea si functionarea 

Comisiei a fast actualizat, in 2017, cu prevederi privind rolul acesteia in 

protejarea reputatiei Serviciului, a onoarei si demnitatii cadrelor. 

Raportul de activitate din anul 2017 reflecta preocuparea institutiei pentru 

comunicarea cu societatea civila, scopul asumat fiind investirea cetateanului ca 

principal beneficiar, dar §i contribuitor constient la prezervarea securitatii 

nationale. 

Apreciem oportuna actualizarea Legii privind organizarea si 

functionarea Serviciului Roman de Informatii, pentru a putea evita 

aparitia pe viitor a unor situatii de vid legislativ sau confuzii de 

competente, a unor acte normative conexe activitatii sale, a unor posibile 

protocoale cu alte institutii ale statului, astfel incat legislatia sa fie clara, 

precisa si predictibila. Principala Iegislatie in domeniu a fost adoptata in 

special la nivelul anilor 90 si, chiar daca a suferit modificari si completari pe 

parcurs, aceasta nu corespunde realitatilor actuale, acoperind doar partial 

nevoile statului de asigurare a securitatii nationale. 

precum si ale cadrului normativ specific institutiilor din sistemul de aparare, 

ordine publics si securitate nationala, SRI a avut in vedere prioritizarea 

cheltuielilor, astfel incat fondurile alocate sa permita desfasurarea in bune 

conditii a activitatii Serviciului. ' , 
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Raportul indeplineste conditiile prevazute de lege pentru a f: supus 

dezbaterii in Plenul celor doua Camere ale Pa.rlamentului. 

In contextul celor prezentate, Comisia inainteaza Birourilor Permanente 

ale celor doua Camere propunerea de a fi inscris pe ordinea de zi a sedintelor 

comune ale Camerei Deputatilor §i Senatului. 

• • 

Vicepresedinte: Deputat Cezar - Florin 

Secretar : Deputat Botond CS OMA. 

Deputat Oana - Consuela FLOREA 

Senator loan- Cristian CHIRTE$ 

Deputat Mitica - Marius MARGA.RJT 

Senator Nicolae MARIN 
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Urmare a analizei realizate, s-a constatat ca SRI si-a indeplinit misiunile 

fundamentale si a raspuns solicitarilor Comisiei Comune Permanente a Camerei 

Deputatilor si Senatului pentru esercitarea controlului parlamentar asupra 

activitatii Serviciului Roman de lnformatii privind punerea la dispozitie a unor 

In temeiul aii.4 lit.f din Hotararea m·.30/1993 a Parlamentului Romaniei, 

Comisia comuna pennanenta a Camerei Deputatilor si Senatului pentru 

exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii Serviciului Roman de 

Informatii a exarninat raportul prezentat Parlamentului de catre directorul 

Serviciului Roman de Informatii si a elaborat prezentul Raport. 

privind concluziile si propuuerile Comisiei comune permanente a Camerei 

Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra 

activitatii Serviciului Roman de Informatii in legatura cu ,, Raportul 

privind activitatea desfasurata de Serviciul Roman de Informatii 

in anul 2018" 

RAP ORT 

~.:!.~',·-,, 
'.-1 ., ?j,, : ·~7' l .. ,·,; '> ~ • . . -- .... -- 
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elimine aspectele ce ar putea fl interpretate ca fund in afara Constitutiei si 

ordinii de drept, fie prin decizii ale conducerii Serviciului Roman de 

Informatii, fie ca urmare a unor decizii ale CCR. 

Serviciul si-a concentrat eforturile operationale prevenirii si contracararii 

riscurilor si amenintarilor la adresa securitatii nationale aflate in aria de 

cornpetenta print-o abordare transversala, integrata, a problematicilor de 

securitate nationala si prin informarea oportuna, cu caracter preponderent 

actionabil, a beneficiarilor legali, inclusiv prin activitati sustinute de 

constientizare dedicate atat beneficiarilor legali cat ~i societatii civile. 

Contributia sistematica la demersurile nationale de gestionare a riscurilor 

si amenintarilor de securitate nationala s-a realizat prin implicarea profesionista 

in activitati de cooperare internationala si prin promovarea principiilor 

constitutionale. Aceasta situatie a necesitat luarea unor masuri care sa 
' ' 

informari, rapoarte, puncte de vedere, manifestand maxima disponibilitate 111 

contextul organizarii unor controale realizate la unitati ale Serviciului. 

Competentele Serviciului Roman de Informatii sunt 111 principal 

reglementate prin Legea m·.51/1991 privind securitatea nationala si Legea 

m·.14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului, acte normative care, 

de la rnomentul adoptarii de catre Parlament, nu au mai suferit modificari 

substantiale 111 ceea ce priveste definirea atributiilor principalului serviciu de 

informatii din Romania. Pentru acest motiv, la nivelul Parlamentului s-a 

constituit Comisia speciald comund a Camerei Deputatilor si Senatului privind 

analizarea si actualizarea cadrului normativ cu incidentd in domeniul 

securitatii nationale. 

Anterior, prin Hotarari ale CSAT, obligatorii, potrivit legii, pentru 

institutiile la care se refera, structurilor cu atributii 'in domeniul securitatii 

nationale le-au fost conferite o serie de sarcini si atributii, 'insa 'in ultima 

perioada, forta juridica a acestor hotarar] a fost supusa unui regim de 

instantei 
' 

al cat si 
' 

atat la nivelul discursului public, contestare 
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transparentei, obiectivitatii si legalitatii ca piloni ai parteneriatului in serviciul 

cetatenilor. 

Digitalizarea si debirocratizarea, prioritizarea cheltuielilor si aplicarea 

unor politici modeme de resurse umane au fost elementele fundamentale de 

management prin care serviciul a devenit mai eficient, realizand insemnate 

succese operationale constand in: 

- cunoasterea si contracararea actiunile ostile ale unor servicii de 

informatii, identificarea, prevenirea si limitarea efectelor amenintarilor 

cibemetice; 

- prevenirea si contracararea activitati de (auto )radicalizare, propaganda 

terorista sau de suport pentru organizatii teroriste; 

- prevenirea si contracararea riscurilor asociate actiunilor retelelor de 

criminalitate organizata transfrontaliera cu implicatii in planul securitatii 

nationale, contribuind la gestionarea riscurilor generate de proliferarea Armelor 

de distrugere in masa si a armamentului conventional; 

- protejarea intereselor economice ale Romaniei ~1 sa promovam 

oportunitati de dezvoltare a economiei nationale, prevenirea si contracararea 

actiunilor de natura sa afecteze atributele fundamentale ale statului sau 

drepturile cetatenilor si protectia informatiilor clasificate. 

Analiza Raportului Serviciului Roman de Inforrnatii reflecta faptul ca ~i 

in anul 2018 volumul informarilor comunicate organelor de urmarire penal a de 

catre SRI si-a continuat trendul descendent, cu aproximativ 45% mai putin fata 
de anul 2017, inceput odata cu emiterea Deciziei CCR nr 51/2016. 

Sesizarile, informarile si comunicarile de informatii transmise organelor 

de urmarire penala au fost distribuite astfel: 

o 8 informari (39 in 2017) au fost transmise Parchetului de pe langa 

Inalta Curte de Casatie si Justitie 
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• 109 informari (23 9 in 2017) au fost transmise Directiei de 

Investigare a infractiunilor de Criminalitate Organizata si Termism 

din cadrul Parchetului de pe langa ICCJ 

• 63 informari (238 in 2017) - DNA 

• 1 informare ( 13 in 201 7) - parchetelor de pe langa Curtile de Apel 

• 30 informari (7 4 in 2017) - parchetelor de pe langa tribunale 

• 4 informari ( 19 in 2017) - parchetelor de pe langa judecatorii 

• 1 informare catre Parchetul Militar 

• 333 inforrnari (407 in 2017) - organelor de politic din cadrul MAI 

• 115 inforrnari ( 172 in 2017) - in cadrul grupurilor de lucru 

operationale, la care SRJ contribuie prin suportul infonnativ 

acordat combaterii activitatilor evazioniste de mare amploare 

Prin Centrul National de Interceptare a Comunicatiilor, SRI a obtinut, 

prelucrat si stocat exclusiv inforrnatii cu relevanta in domeniul securitatii 

nationale. De asemenea, la solicitarea organelor de urmarire penala, s-a 

asigurat accesul nemijlocit ~i independent al acestora la sistemele tehnice, in 

scopul executarii supravegherii tehnice prevazut de Codul de procedura penala. 

• 968 mandate de securitate nationala obtinute de SRJ (574 mandate 

initiale si 394 prelungiri). De asemenea, pentru 339 mandate au 

fost obtinute cornpletari 

Astfel, ca efect al deciziilor CCR nr. 51/2016, 91/2018 si 802/2018, 

numarul mandatelor de securitate nationals pentru SRI a fost diminuat cu 24%. 

In prezent, cooperarea dintre Serviciul Roman de Informatii ~i 

structurile Ministerului Public se face exclusiv in baza prevederilor 

Codului de procedura penala, in limitele competentelor date prin lege SRI. 

Comisia a constatat ca, in anul 2018, transmiterea informarilor catre 

beneficiarii in plan central a cunoscut o diminuare cu aproximativ 40% 

com para ti v cu anul 2017, survenita pe fondul unei operationalizari a W
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Volumul informarilor transmise catre Comisia SRI a inregistrat o crestere 

semnificativa raportat la anul 2017. Au fost transmise din oficiu rapoarte, 

puncte de vedere si informari care, au acoperit un spectru tematic complex 

referitor la fenomene punctuale si evolutii cu valente strategice relevante pentru 

securitatea nationale. La solicitarile Comisiei, SRI a transmis un numar de 55 

2018. 

modalitatilor de abordare a activitatii specifice, in contextul constatarii de catre 

CCR, prin decizia 91/2018 si decizia 802/2018 a neconstitutionalitatii unor 

sintagme cuprinse in A1i. 3, lit.f din Legea nr. 51/ 1991 privind securitatea 

nationala a Romaniei, Inforrnarile au fost focusate pe aspecte relevante 

pentru securitatea nationals, cu un sporit caracter actionabil, racordate la 

agenda ~i prioritatile comunicate de beneficiarii legali. 

Au fost transmise un numar de 2832 informari beneficiarilor legali din 

plan central, iar factorilor de decizie din plan local le-au fost transmise 2033 

informari, in scadere fata de anul precedent, cand au existat 2928 de informari. 

In anul 2018, a existat o preocupare a SRI pentru cultivarea unui dialog 

mai strans cu beneficiarii legali prin inforrnari de tip briefing. 

La nivel local, volumul informarilor transmise de SRI s-a mentinut 

constant, insa numarul reactiilor beneficiarilor locali s-a diminuat cu 36% 

comparativ cu anul 2017, SRI realizand 8 informari de tip briefing in beneficiul 

factorilor de decizie din plan local. 

SRI este un partener apreciat in comunitatea internationala de 

informatii, dand dovada de profesionalism ~i de disponibilitate in 

cooperarea cu omologii sai, atat operational cat ~i pe dimensiunea de 

conceptie de politici, in special in domeniile antiterorism, contraproliferare, 

contraspionaj, securitate cibernetica ~i amenintari transfrontaliere. Pe 

aceste domenii de activitate s-au realizat numeroase initiative de schimburi si 

transfer de expertiza sau bune practici. 

Digitalizarea si debirocratizarea au reprezentat prioritati ale SRI in anul 
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~ 
Presedinte: Deputat Eugen BEJINARIU ~ 

Vicepresedinte: Deputat Cezar - Florin~ 

Secretar : Deputat Botond CSOMA 

Deputat Oana - Consuela FLOREA 

Senator loan - Cristian CHIR TE$ 

Deputat Mitica - Marius MARGARIT 

Senator Nicolae MARIN 

Raportul Curtii de Conturi a evidentiat ca activitatea de finantare a 

cheltuielilor bugetare ale SRI s-a desfasurat cu respectarea legii, resursele 

bugetare alocate fiind utilizate cu maximum de eficienta si prioritizate astfel 

incat fondurile alocate sa asigure indeplinirea misiunilor incredintate 

Serviciului. 

S-a constatat ca SRI a pus accent pe relationarea cu societatea civila, 

prin prezenta in spatiul mediatic ~i virtual, inclusiv pe retele de socializare. 

Aparitiile publice ale SRI, precum comunicatele ori declaratiile de presa, 

inclusiv ale conducerii SRI pe teme de maxim interes pe anul 20181 de ex 

protocoalele incheiate de SRI cu alte institutii ale statului au contribuit, 

substantial, la transparentizarea activitatii Serviciului in raport cu 

societatea civila. 

In contextul celor prezentate, Comisia inainteaza Birourilor Permanente 

ale celor doua Camere propunerea de a fi inscris pe ordinea de zi a sedintelor 

comune ale Camerei Deputatilor ~i Senatului. 

raspunsuri punctuale si 101 raspunsuri la petitii sau memorii depuse pentru 

solutionare la diverse comisii parlamentare. Comisia a efectuat 2 activitati de 

control la unitati ale Serviciului . . 

.. .. 
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In temeiul art.4 lit.f din Hotararea nr.30/1993 a Parlamentului Rornaniei, 

Comisia comuna permanenta a Camerei Deputatilor si Senatului pentru 

exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii Serviciului Roman de 

Informatii a examinat raportul prezentat Parlamentului de catre directorul 

Serviciului Roman de Informatii si a elaborat prezentul Raport. 

Urmare a analizei Raportului privind activitatea desfasurata de Serviciul Roman 

de Inforrnatii in anul 2019, Comisia a constatat cresterea cu aproximativ 32% 

fata de anul 2018 a informarilor catre beneficiarii legali din plan central, acestia 

privind concluziile si propunerile Comisiei comune permanente a Camerei 

Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra 

activitatii Serviciului Roman de Informatii in legatura cu ,, Raportul 

privind activitatea desfasurata de Serviciul Roman de Informatii 

in anul 2019" 

RAPORT 

.·.:~_G)1. 
~ ~~ffe~ 'j 

·.,, .. /.··j 
-- .... ......,J' 
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• 5 informari (8 111 2018) au fast transmise Parchetului de pe langa 

Inalta Curte de Casatie ~i Justitie 

• 103 informari (109 111 2018) au fost transmise Directiei de 

Investigare a infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism 

din cadrul Parchetului de pe langa ICCJ 

• 16 informari (63 111 2018)- DNA 

• 3 informari ( 1 111 2018) - parchetelor de pe langa Curtile de Apel 

o 8 informari (30 in 2018)- parchetelor de pe langa tribunale 

o 3 informari ( 4 111 2018) - parchetelor de pe langa judecatorii 

e 7 informari ( 1 111 2018) catre Parchetul Militar 

apreciind utilitatea, consistenta si caracterul actionabil al acestora. Carre acestia 

au fost transmise 3.753 informari. 

Comparativ cu 2018 a crescut numarul reactiilor decidentilor cu 

aproximativ 13%, aceasta evolutie a fast determinate de cresterea numarului de 

informari transmise, dar ~i de preocuparea aplicata de a optimiza relationarea cu 

beneficiarii legali. In plan local, au fast remise factorilor de decizie un volum 

mai mic cu aproximativ 12% informari fata de anul 2018, numarul reactiilor 

acestora diminuandu-se cu 31 %. Au fast remise factorilor de decizie din plan 

local un numar de 1785 informari. Repartitia, dupa beneficiari, a documentelor 

de informare, a fast: 

• 1141 informari catre prefectii judetelor 

• 5 69 informari catre presedintii Consiliilor judetene 

• 75 informari catre Primarul general al Capitalei 

S-a constatat o crestere semnificativa, fata de anul precedent, a numarului 

de informari de tip briefing. 

Informarea organelor de urmarire penala s-a realizat prin transmiterea 

unui nurnar de 465 informari, sesizari sau cornunicari de date, dupa cum 

unneaza: 
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• 320 informari (333 in 2018)- organelor de politie din cadrul MAI 

Prin Centrul National de Interceptare a Comunicatiilor au fost obtinute, 

prelucrate si stocate exclusiv informatii cu relevanta ill domeniul securitatii 

nationale. De asemenea, la solicitarea organelor de urmarire penala, a fost 

asigurat accesul nemijlocit ~i independent al acestora la sistemele tehnice, in 

scopul executarii supravegherii tehnice prevazute de Codul de procedura penala. 

In domeniul prevenirii si contracararii amenintarilor cibernetice, SRI a 

actionat pentru identificarea, atribuirea, prevenirea si limitarea efectelor 

amenintarilor cibemetice ~i pentru sprijinirea eforturilor de protejare a 

infrastructurilor unor institutii rornanesti. Este necesara asigurarea unor 

instrumente legislative in ceea ce priveste cornunicatiile electronice ~1 

reglementarea unor domenii ale securitatii nationale cu grad ridicat de 

sensibilitate (spre exemplu, amenintarile hibride sau fenomenul terorist) pentru 

cresterea si adaptarea capacitatilor de prevenire si contracarare a riscurilor si 

amenintarilor, ill acord cu evolutiile mediului de securitate. 

In domeniul prevenirii si combaterii terorismului, SRI a dus la indeplinire 

obiectivul major pe domeniul contraterorismului - nu a existat niciun atentat 

terorist pe teritoriul Romaniei. 

A fost atins un obiectiv important al SRI pe componenta asigurarii 

securitatii economice, prin informarea beneficiarilor legali cu aspecte referitoare 

la sectoarele economice strategice, protejarea intereselor nationale ~1 

promovarea oportunitatilor de dezvoltare a statului roman. 
Chiar daca SRI s-a confruntat cu iesiri de personal, ca efect In principal al 

conjuncturii legislative, activitatea specifica nu a avut de suferit, iar eforturile 

depuse ulterior pe linia eficientizarii, inclusiv prin initierea proiectului de 

reorganizare REGIO, au inregistrat efectele scontate. in consecinta, incepand 

cu 1 septembrie 2019, unitatile ,teritoriale ale SRI au fost reorganizate pe 

principiile flexibilitatii, cresterii ca acitatii de gestionare integrata la nivel 

regional ~i national, a ameyin~r.ilor ~i vulnerabilitatilor la adresa W
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securitatii nationale, precum ~1 ale optimizarii vitezei de reactie la 

provocarile mediului de securitate. 

Pe fondului nivelului bugetar diminuat aprobat SRI, la nivelul institutiei 

au fost adoptate unele masuri restrictive, astfel incat sa fie asigurate resursele 

financiare pentru ducerea la indeplinire, in conditii optime, a sarcinilor si 

obiectivelor Serviciului. 

in anul 2019, SRI a continuat procesul de digitalizare inceput in anu 

precedenti, inregistrand acumulari calitative importante, cu efecte in 

debirocratizarea activitatii ~i in cresterea vitezei de reactie. 

SRI , in temeiul prevederilor OUG nr. 24/2008 privind accesul la propriul 

dosar si deconspirarea securitatii a predat Consiliului National pentru Studierea 

Arhivelor Securitatii 1.081 de dosare pe suport de hartie si 3 7.560 fise de 

cartoteca, Acestea au apartinut unor persoane aflate in atentia Securitatii. De 

asemenea, au fost predate 15.632 role cu microfilm si 261.873 fise conexari 

pentrn dosare pe suport microfilm. 

In cadrul activitatii de control parlamentar, SRI a transmis cormsiei 

raspunsul la 42 de solicitari punctuale si 12 informari lunare, cu privire la 

activitatea desfasurata de Serviciu. 
' 

In relatia cu societatea civila s-a pus un accent deosebit pe transmiterea 

unor mesaje prin care s-a urmarit constientizarea cornplexitatii ~i a pericolului 

reprezentat de amenintarile cibemetice si a rolului SRI in gestionarea acestora. 

In contextul celor prezentate, Comisia Inainteaza Birourilor Permanente 

ale celor doua Camere propunerea de a fi inscris pe ordinea de zi a sedintelor 

comune ale Camerei Deputatilor si Senatului. 
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