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Către 

BIROUL PERMANENT 

AL CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL  asupra propunerii legislative pentru 

modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 1/1998 privind organizarea şi 

funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe, trimisă cu adresa nr. PLx. 130 din 

20 februarie 2017 şi înregistrată cu nr. 4c-12/218 din 21.02.2017.  

 

 În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor organice. 

 

Preşedinte, 

 

Dorel-Gheorghe CĂPRAR 

george.cucu
Original
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RAPORT  
asupra propunerii legislative pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea            

nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe 
 

 1. În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a 
fost sesizată spre dezbatere pe fond, în procedură de urgenţă, cu propunerea legislativă 
pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 1/1998 privind organizarea şi 
funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe, trimisă cu adresa nr. PLx. 130 din 20 
februarie 2017 şi înregistrată cu nr. 4c-12/218 din 21.02.2017.  
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin. (1) din 
art. 3 a Legii nr. 1/1998 în sensul modificării componenţei numerice a comisiei speciale 
pentru exercitarea controlului parlamentar asupra Serviciului de Informaţii Externe.  
 2. Consiliul Legislativ, conform avizului cu nr. 101/24.02.2017, a avizat 
favorabil propunerea legislativă. 

3 Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit 
prevederilor art. 117, alin. (3) şi art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată. 

4. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, 
republicată, şi ale art. 92 alin. (8) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Camera Deputaţilor este Prima Cameră sesizată.  

5.  La lucrările Comisiei din data de 28 februarie 2017 din totalul de 21 de 
membri au fost prezenţi conform listei de prezenţă. 

6. La dezbateri a fost prezentă, în calitate de invitat, doamna Angelica Radu, 
şeful Direcţiei juridice a Serviciului de Informaţii Externe.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi 
pentru, întocmirea unui raport favorabil în forma prezentată. 
  
 

 
Preşedinte, 

 
 

Dorel-Gheorghe CĂPRAR 


