
Legea CXXV din 1996 
privind serviciile de siguranţă naţională 

 
&.l. Serviciile de siguranţă naţională ale Republicii Ungare sunt: 
a. Oficiul de Informaţii 
b. Oficiul de Siguranţă Naţională. 
c. Oficiul de Cercetare Militară 
d. Oficiul de Siguranţă Militară • j. 
e. Serviciul Special de Siguranţă Naţională (în continuare împreună : servicii de           

siguranţă naţională) 
&.2. (1) Oficiul de Informaţii, Oficiul de Siguranţă Naţională şi Serviciul Special de            

Siguranţă Naţională (mai departe : serviciile civile de siguranţă naţională), Oficiul de            
Cercetare Militară şi Oficiul de Siguranţă Militară (mai departe : serviciile militare de             
siguranţă naţională) sunt structuri cu buget propriu, de nivel naţional şi sub coordonarea             
Guvernului. 

(2) Serviciile de siguranţă naţională - potrivit deciziilor luate sub îndrumarea           
guvernului - pentru îndeplinirea misiunilor ce le revin, prevăzute de legea de faţă, pot              
organiza structuri locale şi teritoriale. 

&.3. Menirea (scopul, destinaţia) serviciilor de siguranţă naţională este ca prin          
îndeplinirea sarcinilor prevăzute în prezenta lege, utilizând sistemele de mijloace - de culegere             
a informaţiilor publice şi secrete, să sprijine realizarea(materializarea) intereselor de siguranţă           
naţională ale Republicii Ungare, contribuind prin aceasta la asigurarea suveranităţii şi           
apărarea - protecţia – ordinii constituţionale. 

&.4. Oficiul de Informaţii 
a. Obţine, analizează, evaluează şi transmite informaţii necesare deciziilor şi         

hotărârilor guvernamentale, referitoare la străinătate, respectiv originare din străinătate,         
utilizate în scopul şi în interesul siguranţei naţionale şi desfăşoară activităţi ce slujesc la              
materializarea intereselor Republicii Ungare; 

b. descoperă intenţiile şi acţiunile serviciilor de informaţii străine, ce lezează sau           
periclitează suveranitatea, interesele politice, economice sau de altă natură, considerate          
importante, ale Republicii Ungare; 

c. culege informaţii referitoare la crima organizată din exterior, în special despre           
organizaţii teroriste, comerţ ilegal cu stupefiante (droguri) şi armament, elemente componente           
şi arme de distrugere în masă, mijloacele şi materialele necesare fabricării acestora, comerţul             
internaţional ilegal, care pot periclita siguranţa naţională; 

d. descoperă intenţiile şi acţiunile din străinătate îndreptate şi destinatepericlitării         
situaţiei financiare şi economice a ţării; 

e. contribuie la prevenirea şi descoperirea comerţului ilegal cu produse şi          
tehnologii supravegheate internaţional; 

f. asigură protecţia organismelor, instituţiilor, fundaţiilor ungare din străinătate,        
considerate importante din punct de vedere al activităţilor guvernamentale/regimului; 

g. asigură pentru persoanele din competenţă măsurile de protecţie şi de verificare; 
h. asigură dirijarea şi conducerea de specialitate a activităţilor acoperite, aprobarea           

acestora, supravegherea lor, respectiv stabilesc codurile (chei ascunse). 
&.5. Oficiul de Siguranţă Naţională 
a. descoperă şi contracarează intenţiile şi acţiunile serviciilor de informaţii         

străine, care lezează sau periclitează suveranitatea, interesele politice, economice, de apărare           
sau altele considerate importante, ale Republicii Ungare; 



b. descoperă şi contracarează intenţiile ascunse îndreptate spre schimbarea sau         
perturbarea cu mijloace ilegale a ordinii constituţionale a Republicii Ungare; 

c. descoperă şi contracarează intenţiile îndreptate spre comiterea de acţiuni         
teroriste ale puterilor, organizaţiilor şi persoanelor străine; 

d. descoperă şi contracarează intenţiile ascunse îndreptate spre periclitarea        
siguranţei economice, tehnico-ştiinţifice şi financiare a Republicii Ungare, respectiv comerţul          
ilegal cu droguri şi armament; 

e. asigură protecţia organelor administrative centrale/instituţiilor importante din       
punctul de vedere al activităţii puterii centrale de stat şi guvernamentale; 

f. asigură pentru persoanele din competenţă măsurile de protecţie şi de verificare; 
g. asigură verificarea persoanelor ce au solicitat statut de imigrant, refugiat,          

respectiv cetăţenia ungară, precum şi a celor ce solicită vize şi luarea măsurilor ce se impun în                 
scopul apărării ordinii de drept şi a suveranităţii naţionale; 

h. până la începerea urmăririi (penale) desfăşoară activităţi de descoperire a           
informaţiilor contra statului, contra umanităţii, respectiv cooperează (contribuie în cadrul          
cooperării) la descoperirea informaţiilor referitoare la fuga/evadarea în străinătate, revoltă şi           
periclitarea stării pregătirii de luptă; 

i. descoperă infracţiunile îndreptate împotriva grupărilor etnice sau confesionale şi a           
acţiunilor teroriste, dacă sesizarea a sosit la Oficiul de Siguranţă Naţională sau Oficiul de              
Siguranţă Naţională a luat la cunoştinţă despre acesta; 

j. culege şi obţine informaţii privind infracţiuni referitoare la nerespectarea          
prevederilor păstrării secretului de stat, pericolul public, nerespectarea unor obligaţii          
internaţionale, deturnarea de aeronave, agitaţii contra comunităţilor, răspândirea zvonurilor         
(instigări); 

k. conlucrează/participă la descoperirea, prevenirea şi stoparea comerţului ilegal cu          
produse şi tehnologii supravegheate internaţional, respectiv supraveghează/verifică comerţul        
legal/activitatea legală de comerţ; 

l. conlucrează/participă la descoperirea, prevenirea şi stoparea (împiedicarea)        
comerţului ilegal cu materiale şi tehnică militară. 

&.6. Oficiul de Cercetare Militară 
a. obţine, analizează şi transmite informaţii necesare deciziilor şi hotărârilor         

guvernamentale, referitoare la străinătate, respectiv originare din străinătate ce privesc aspecte           
militare ale politicii de securitate, politica militară, industria militară şi probleme militare; 

b. descoperă (în secret) intenţiile de atac împotriva Republicii Ungare; 
c. descoperă intenţiile şi activităţile serviciilor militare de informaţii străine care          

lezează sau periclitează suveranitatea Republicii Ungare sau interesele apărării; 
d. culege informaţii despre comerţul ilegal cu armament, respectiv despre         

oragnizaţii teroriste referitoare la periclitarea siguranţei forţelor armate; 
e. conlucrează/participă la descoperirea comerţului ilegal cu produse şi tehnologii         

supravegheate internaţional; 
f. asigură informaţiile necesare activităţii de planificare operativ- strategice a         

Statului Major; 
g. asigură protecţia organelor şi fundaţiilor/instituţiilor militare ungare din        

străinătate, considerate importante din punct de vedere al activităţilor         
guvernamentale/regimului; 

h. asigură pentru persoanele din competenţă, măsurile de protecţie şi de verificare. 
&.7. Serviciul de Siguranţă Militară. 
a. descoperă şi contracarează intenţiile şi acţiunile serviciilor străine îndreptate         

împotriva Armatei Ungare şi Ministerului Apărării Patriei; 



b. descoperă şi contracarează situaţiile ascunse ce vizează schimbarea sau         
perturbarea ordinii constituţionale a Republicii Ungare cu mijloace ilegale; 

c. descoperă şi contracarează intenţiile, punerea în aplicare şi executarea         
acţiunilor teroriste de către puteri, persoane sau organizaţii teroriste străine în cadrul            
structurilor Armatei Ungare şi Ministerului Apărării Patriei; 

d. culege informaţii referitoare la infracţiuni periculoase (crimă organizată) din         
cadrul Armatei Ungare şi Ministerului Apărării Patriei, în mod deosebit a celor referitoare la              
comerţul (traficul) ilegal cu armament şi droguri; 

e. conlucrează/participă la descoperirea, prevenirea şi stoparea comerţului ilegal        
cu produse şi tehnologii supravegheate internaţional şi verificarea comerţului ilegal cu           
acestea; 

f. conlucrează la descoperirea, prevenirea şi stoparea comerţului ilegal cu materiale şi            
tehnică militară şi la combaterea comerţului ilegal cu acestea;  

g. asigură protecţia obiectivelor guvernamentale şi de conducere militară stabilite,          
aflate în competenţă proprie; 

h. asigură pentru persoanele din competenţă, măsurile de protecţie şi verificare; 
i. până la începerea urmăririi (penale) desfăşoară activităţi de descoperire a           

infracţiunilor contra statului, contra umanităţii, de fugă/evadare în străinătate, revoltă, de           
periclitare a stării pregătirii de luptă; 

j. în domeniul de competenţă descoperă infracţiunile îndreptate împotriva grupărilor          
etnice sau confesionale şi cele referitoare ia acţiuni teroriste; 

k. în domeniul de competenţă obţine informaţii privind infracţiuni referitoare la           
nerespectarea prevederilor privind păstrarea secretului de stat, pericolul public, nerespectarea          
unor obligaţii internaţionale asumate, deturnarea de aeronave, instigări contra comunităţilor,          
răspândirea de zvonuri, ameninţarea cu perturbarea liniştii publice, nerespectarea obligaţiilor          
internaţionale privind supravegherea comerţului cu produse şi tehnologii supuse supravegherii          
internaţionale şi descoperă infracţiunile care pot periclita îndeplinirea misiunilor         
constituţionale ale Ministerului Apărării Patriei şi Armatei Ungare; 

l. asigură protecţia, în cadrul Ministerului Apărării Patriei şi Armatei Ungare,           
activităţilor referitoare la cercetarea, dezvoltarea, fabricarea, producerea şi comerţul cu          
tehnică militară. 

&.8. (1) Serviciul Special de Siguranţă Naţională 
a. în cadrul prevederilor legale - cu mijloacele şi metodele speciale ale culegerii            

secrete de informaţii - asigură deservirea în baza solicitării în scris cu date şi informaţii pentru                
organele legal îndreptăţite să solicite şi să îşi desfăşoare activităţi de culegere secretă de              
informaţii; 

b. asigură, în baza solicitării legal îndreptăţite, mijloacele tehnice speciale şi          
materiale necesare desfăşurării activităţilor de culegere secretă de informaţii; 

c. asigură legături speciale de telecomunicaţii între Guvern şi utilizatorii stabiliţi          
de acesta; 

d. asigură autoritatea de supraveghere în legătură cu apărarea/protecţia        
documentelor, actelor de siguranţă; 

e. desfăşoară activităţi de specialitate. 
(2) Serviciul Special de Siguranţă Naţională nu poate desfăşura activităţi de          

informare guvernamentală. 
(3) Serviciul Special de Siguranţă Naţională, ca organ de deservire, poate          

utiliza/folosi mijloacele şi metodele prevăzute în &.54 alin. (1) lit. a-d, f şi g la iniţiativă                
proprie numai pentru asigurarea îndeplinirii sarcinilor prevăzute în (l) 

lit. a şi &.9 lit.d. 



(4) Serviciul Special de Siguranţă Naţională nu poate utiliza/folosi 
mijloacele şi metodele culegerii secrete de informaţii prevăzute în &.54 din (1) lit. e, h               

- j, respectiv d &.56, din iniţiativă proprie pentru asigurarea îndeplinirii 
sarcinilor prevăzute în &. 9 lit. d. 
(5) Serviciile îndeplinite de Serviciul Special de Siguranţă Naţională sunt gratuite. 
(6) Cooperarea/conlucrarea dintre organele îndreptăţite la culegerea secretă de date şi           

informaţii şi Serviciul Special de Siguranţă Naţională este stabilită de Guvern. 
&.9. Serviciile de Siguranţă Naţională 
a. în scopul îndeplinirii sarcinilor, asigură sistemele tehnice necesare, procurarea,         

cercetarea, dezvoltarea mijloacelor şi pregătirea personalului de specialitate în vederea          
utilizării lor. în toate aceste scopuri pot coopera între ele sau cu alte organe; 

b. asigură îndeplinirea sarcinilor specifice pentru cazurile de stări deosebite şi de           
necesitate, prevăzute în legi separate; 

c. asigură, în cadrul legii, îndeplinirea sarcinilor stabilite de Guvern, ministrul          
coordonator al serviciilor civile de siguranţă naţională sau de Ministerul Apărării Patriei; 

d. asigură îndeplinirea sarcinilor de verificare privind siguranţa internă şi         
prevenirea infracţiunilor; 

e. se preocupă de pregătirea de specialitate a personalului şi a funcţionarilor           
publici proprii. 

 
 

ÎNDRUMAREA (COORDONAREA) ŞI CONDUCEREA 
 SERVICIILOR DE SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ 

&. 10. (1) Guvernul asigură coordonarea serviciilor civile de siguranţă naţională prin            
ministrul desemnat (ministru fără portofoliu), respectiv serviciile militare de siguranţă          
naţională prin ministrul apărării patriei (mai departe : ministru). 

(2) Potrivit alineatului (1), ministrul desemnat să coordoneze serviciile civile         
de siguranţă naţională nu poate fi : ministrul de interne, al apărării patriei sau al               
justiţiei. 

&.11. (1) Ministrul 
a. pregăteşte (propune) reglementările /normele juridice în legătură cu        

funcţionarea, sarcinile şi competenţele serviciilor de siguranţă naţională, respectiv alte          
propuneri de decizii guvernamentale şi participă la elaborarea acestora; 

b. asigură îndeplinirea sarcinilor de siguranţă naţională în legătură cu apărarea şi           
materializarea intereselor Republicii Ungare; 

c. reglementează activitatea şi funcţionarea serviciilor de siguranţă naţională prin         
ordine şi alte mijloace juridice ale conducerii de stat; 

d. în interesul sprijinului cooperării internaţionale a serviciilor de siguranţă         
naţională menţine relaţii cu alte structuri similare din străinătate; 

(2) În cadrul competenţei de coordonare/dirijare, ministrul: 
a. în baza legii, a ordonanţelor guvernamentale sau a altor decizii ale guvernului,            

stabileşte respectiv elaborează instrucţiuni pentru îndeplinirea misiunilor serviciilor de         



siguranţă naţională; 
b. din 6 în 6 luni stabileşte pentru directorii generali, în scris, obiectivele şi             

misiunile ce le revin, în scris, ordonă îndeplinirea solicitărilor de informaţii sosite de la              
membrii Guvernului; 

c. aprobă propunerile directorilor generali ai serviciilor de siguranţă naţională, în          
legătură cu normele (instrucţiunile) de organizare şi funcţionare, respectiv statul de încadrare; 

d. înaintează propuneri privind bugetul serviciilor de siguranţă naţională; 
e. exercită drepturile şi obligaţiile conducătorului organismului responsabil cu        

administrarea capitalului bugetar referitor la bugetul serviciilor de siguranţă naţională,          
respectiv ale conducătorilor organului bugetar însărcinat cu planificarea,        
prevederea-modificarea, raportarea, prestarea de servicii de informare, respectiv financiare; 

f. desfăşoară supravegherea administrării serviciilor de siguranţă naţională din        
punct de vedere al oportunităţii şi rezultatului activităţii lor; 

g. supraveghează respectarea legalităţii, potrivit ordinelor şi normelor, de către         
serviciile de siguranţă naţională în îndeplinirea sarcinilor (misiunilor); 

h. aprobă normele şi regulile interne privind culegerea de informaţii secrete, ia           
propunerea directorilor generali; 

i. aprobă propunerile directorilor generali privind relaţiile internaţionale ale        
serviciilor de siguranţă naţională; 

j. propune primului ministru numirea sau eliberarea din funcţie a directorilor          
generali; 

k. cu excepţia numirii şi eliberării din funcţii, exercită drepturile de muncă asupra            
directorilor generali, numeşte şi eliberează din funcţie pe locţiitorii directorilor generali şi            
exercită drepturile prevăzute în codul muncii asupra acestora; 

1. înaintează preşedintelui Republicii propunerile de avansare la gradul de         
general; 

m. la propunerea directorilor generali avansează în grad coloneii; 
n. aprobă încadrarea funcţiilor de generali (numirea persoanelor pe funcţii         

de general), respectiv eliberarea acestora din funcţiile respective; 
o. dispune efectuarea verificărilor asupra directorilor generali şi locţiitorilor        

acestora, în scopul prevenirii săvârşirii de infracţiuni de către aceştia; 
p. exercită în baza legii, a ordonanţelor guvernamentale şi a hotărârilor de           

guvern, drepturile speciale prevăzute pentru funcţia sa; 
(3) Ministrul nu poate retrage un caz sau împiedica exercitarea competenţei          

directorilor generali, prin instrucţiuni, directive sau indicaţii, în numele funcţiei ce o deţine; 
(4) Ministrul transmite instrucţiuni, directive sau indicaţii serviciilor de siguranţă         

naţională numai prin intermediul directorilor generali. Nu poate da instrucţiuni, directive sau            
indicaţii referitoare la conţinutul unor decizii sau hotărâri (în baza competenţei de autoritate); 

(5) Ministrul verifică plângerile şi reclamaţiile referitoare la activitatea serviciilor         
de siguranţă naţională şi informează în maximum 30 zile pe petent despre măsurile luate şi               
rezultatul investigaţiei, în unele situaţii, acest termen se poate prelungi cu încă 30 zile ( o                
singură dată); 

(6) Ministrul ce coordonează serviciile civile de siguranţă naţională, îndrumă         
efectuarea analizei şi evaluarea informaţiilor ce provin de la organismele de stat ce se              
referă la probleme privind siguranţa naţională a ţării, respectiv susţine propunerile de            
decizii ale guvernului în aceste domenii; 

&. 12 (1) La conducerea serviciilor de siguranţă naţională se află directori generali             
numiţi sau eliberaţi din funcţii de către primul ministru, la propunerea ministrului; 

(2) Propunerea privind persoana directorului general al Serviciului Special de          



Siguranţă Naţională, elaborată de ministrul ce coordonează serviciile civile de siguranţă           
naţională, trebuie să întrunească şi acordul ministrului apărării patriei şi al ministrului de             
interne. 

&.13. (1) Directorii generali conduc serviciile de siguranţă naţională numai pe baza            
prevederilor legii, a normelor şi a regulamentelor şi numai cu instrumentele/mijloacele legale            
stabilite, asumând-şi întreaga răspundere în exercitarea funcţiei. 

(2) Şeful Statului Major al Armatei Ungare poate solicita direct informaţiile          
necesare de la directorul general al Oficiului de Cercetare Militară, în scopul îndeplinirii             
misiunilor prevăzute în legea apărării. Directorul general al Oficiului de Cercetare Militară are             
obligaţia de a-i furniza datele şi informaţiile solicitate; relaţiile profesionale şi activitatea de             
deservire cu date şi informaţii sunt stabilite de ministrul apărării patriei. 

(3) Directorul general: 
a. este răspunzător de funcţionarea legală, în baza ordinelor, a serviciului,          

respectiv de îndeplinirea misiunilor (atribuţiilor) serviciului de siguranţă naţională; 
b. poate elabora norme şi instrucţiuni cu privire la serviciul de siguranţă naţională            

aflat sub conducerea sa; 
c. este responsabil de administrarea bugetului alocat separat serviciului de         

siguranţă naţională, de întocmirea şi raportarea dării de seamă privind folosirea acestuia; 
d. cu aprobarea ministrului stabileşte regulile, procedeele şi normele de culegere          

a informaţiilor, respectiv procedurile de aprobare a obţinerii acestora; 
e. stabileşte normele şi regulile interne de lucru cu date şi informaţii; 
f. se preocupă de pregătirea proiectelor de ordine privind organizarea şi          

funcţionarea serviciului de siguranţă naţională, a altor norme interne, precum şi de realizarea             
şi punerea lor în practică; 

g. înaintează primului ministru propuneri privind numirea /eliberarea locţiitorilor        
din funcţie, precum şi pentru avansările la gradul de general şi colonel; 

h. înaintează, în vederea aprobării, numirile în funcţiile corespunzătoare gradelor         
de generali şi colonei; 

i. exercită drepturile (de conducere) prevăzute în codul muncii asupra         
personalului din subordine (din structura serviciului de siguranţă naţională), cu excepţia celor            
prevăzute în lege; 

j. în funcţie de necesităţi, dar cel puţin o dată pe an, prin ministrul coordonator              
înaintează Guvernului un raport de activitate al serviciului de siguranţă naţională pe care îl              
conduce. 

 
 

CONTROLUL PARLAMENTAR ASUPRA SERVICIILOR DE 
SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ 

 
&. 14. (1) Parlamentul asigură controlul asupra serviciilor de siguranţă naţională prin            

Comisia de Siguranţă Naţională a Parlamentului (mai departe Comisia SN). Preşedintele           
Comisiei SN, întotdeauna, va fi un reprezentant al opoziţiei; 

(2) Ministrul informează periodic Comisia SN asupra activităţilor generale ale         
serviciilor de siguranţă naţională, dar cel puţin de 2 ori pe an; 

(3) Guvernul informează prin intermediul ministrului Comisia SN asupra        
deciziilor luate în legătură cu serviciile de siguranţă naţională; 

(4) în urma exercitării controlului parlamentar, Comisia SN : 
a. poate solicita să fie informată - pe lângă informarea ministrului - simultan            

(concomitent) şi de către directorii generali ai serviciilor de siguranţă naţională despre situaţia             



privind siguranţa ţării, funcţionarea şi activităţile serviciilor de siguranţă naţională; 
b. poate solicita să fie informată de ministrul justiţiei, ministrul coordonator al           

serviciilor civile de siguranţă naţională şi de ministrul apărării patriei, respectiv de directorii             
generali în legătură cu procedurile şi avizările prevăzute în prezenta lege la d56 şi d59; 

c. poate verifica plângerile şi reclamaţiile referitoare la ilegalitatea unor activităţi          
ale serviciilor de siguranţă naţională, dacă petentul, în baza &.11, pct. (5) nu acceptă              
rezultatul investigaţiilor, iar cel puţin 1/3 din membri Comisiei SN apreciază că se impune              
verificarea. Despre rezultatul verificărilor Comisia SN informează pe cei implicaţi; 

d. dacă presupune că vreunul din serviciile de siguranţă naţională desfăşoară          
activităţi ce încalcă legea sau contravine ordinelor, poate cere ministrului să efectueze o             
verificare şi să informeze Comisia SN despre rezultatul acesteia; 

e. dacă apreciază că funcţionarea serviciilor de siguranţă naţională, contravine         
legii în baza punctelor c) şi d), ca şi &.27 pct. (4) este îndreptăţită să desfăşoare verificări de                  
stabilire a realităţii putând să consulte documentele din evidenţa (arhiva) serviciilor de            
siguranţă naţională, referitoare la cazul respectiv şi poate audia membri ai serviciilor            
implicate; 

f. dacă constată - indiferent de modalitate - că serviciile de siguranţă naţională            
încalcă prevederile legii şi ordinelor în vigoare, poate dispune ca ministrul să ia măsurile              
necesare, inclusiv începerea investigaţiilor pentru stabilirea răspunderilor (responsabilităţilor).        
Ministrul va informa Comisia SN cu rezultatul verificării; 

g. îşi poate exprima părerea în legătură cu planul defalcat al bugetului serviciilor            
de siguranţă naţională, al altor organisme îndrituite la culegerea de informaţii secrete,            
respectiv al activităţilor acestora. Emite propuneri în legătură cu iniţiativele legislative din            
cadrul Parlamentului (privind bugetul şi derularea acestuia); 

h. înainte de numire, audiază candidaţii la funcţiile de directori generali şi-şi exprimă             
opinia în legătură cu fiecare; 

(5) Comisia SN - dacă din punct de vedere al atribuţiilor se consideră necesar             
(dacă din punct de vedere al exercitării atribuţiilor de control este necesar) - poate solicita               
efectuarea unor investigaţii de specialitate, de către lucrători ai serviciilor de siguranţă            
naţională, simultan cu informarea directorului general respectiv; 

&.15. Comisia SN primeşte de la serviciile de siguranţă naţională aprecierile generale            
- importante din punctul de vedere al siguranţei naţionale - respectiv informările destinate             
Guvernului; 

(2) Comisia este îndreptăţită să cunoască conţinutul informărilor - referitoare la          
cazuri similare; - 

(3) Dacă serviciile de siguranţă naţională încep (continuă) investigaţiile (culegerile         
de informaţii) referitoare la persoana unui parlamentar sau aparţinătorilor aflaţi în întreţinere,            
ministrul va informa neîntârziat Comisia SN. Parlamentarul respectiv nu va fi informat despre             
aceste activităţi. 

&.16. (1) Obligaţia referitoare la investigaţiile efectuate la cererea Comisiei SN           
(obligaţia de informare din partea ministrului, respectiv a serviciilor de siguranţă naţională)            
nu se răsfrânge şi asupra celor care ar periclita interese înalte de siguranţă, prin aflarea               
modalităţilor de obţinere a informaţiilor, respectiv sursele (persoane de sprijin). Excepţiile           
sunt prevăzute la (2); 

(2) Verificarea iniţiată pentru investigarea unor activităţi ale serviciilor de         
siguranţă naţională, în cazul acordului a 2/3 din membri Comisiei SN, poate conduce la              
obligativitatea ministrului, respectiv a directorului general să divulge modalitatea de obţinere           
a informaţiilor (pe plan intern). Datele respective vor fi utilizate numai de Comisia SN. 

&. 17. (1) Comisia de Apărare a Parlamentului (mai departe Comisia de Apărare)             



controlează continuu îndeplinirea sarcinilor serviciilor militare de siguranţă naţională, iar în           
acest cadru: 

a. ministrul - cel puţin o dată pe an - informează Comisia de Apărare asupra              
activităţilor generale ale serviciilor militare de siguranţă naţională; 

b. ministrul informează Comisia de Apărare despre hotărârile de guvern         
privitoare la serviciile militare de siguranţă; 

c. Comisia de Apărare, înainte de numire, audiază candidaţii la funcţiile de           
directori generali ai serviciilor militare de siguranţă naţională şi îşi exprimă punctul de vedere              
privind fiecare persoană; 

(2). Membrii Comisiei de Apărare pot fi aleşi numai parlamentarii, care corespund           
în urma procedurilor de verificare prevăzută în 

&.19, potrivit normelor de siguranţă naţională. 
(3). Pe timpul îndeplinirii însărcinărilor ca membri ai Comisiei de Apărare, aceştia se             

bucură de protecţie din punct de vedere al siguranţei naţionale. 
&. 18. (1) Şedinţele Comisiei SN şi şedinţele Comisiei de Apărare,  
având ca scop exercitarea atribuţiilor (&.17) se desfăşoară cu uşile închise; 
(2). Informaţiile şi datele secrete de stat şi de serviciu aduse la cunoştinţa            

membrilor Comisiei SN şi Comisiei de Apărare, în calitate de membrii ai acestora, duc la               
extinderea obligaţiei acestora de păstrare a secretului şi după pierderea calităţii de membri ai              
celor două comisii; 

(3) Procedura Comisiei SN, prevăzută în prezenta lege şi referitoare la controlul           
parlamentar, nu afectează altă procedură legală, judecătorească sau de altă natură; 

(4) Răspunsurile formulate la reclamaţiile şi plângerile referitoare la funcţionarea         
serviciilor de siguranţă naţională, nu trebuie să conţină elemente referitoare ia culegerea de             
informaţii secrete sau care să prejudicieze aceste activităţi; 

&.19. (1) Membrii ai Comisiei SN pot fi aleşi numai acei parlamentari care corespund              
în urma procedurilor de verificare de siguranţă naţională, prevăzute în lege. 

(2) Preşedintele Parlamentului - potrivit normelor privind verificările referitoare la         
pretendenţii/candidaţii ce urmează a îndeplini însărcinări importante şi de mare încredere - are             
obligaţia de a iniţia/propune în Comisia SN proceduri de investigare a grupurilor de             
parlamentari/candidaţi propuşi de şefii/conducătorii grupurilor parlamentare.      
Şeful/conducătorul grupului parlamentar poate propune un număr de candidaţi de cel mult de             
2 ori mai mare faţă de numărul de membri la care are dreptul de reprezentare grupul                
parlamentar respectiv. 

(3) Candidaţii pentru comisii sunt verificaţi (pe linia siguranţei naţionale) de          
Oficiul de Siguranţă Naţională, în situaţia în care apare un factor de risc, directorul general al                
Oficiului de Siguranţă Naţională informează despre aceasta pe parlamentarul în cauză. 

(4) După finalizarea investigaţiilor/verificărilor prevăzute în alin. (3) şeful        
grupului parlamentar pregăteşte propuneri de candidaţi, de această dată cuprinzând numărul           
prevăzut conform dreptului de reprezentare al respectivului grup parlamentar. 

(5). Dacă în propunerea respectivă se menţine factorul de risc, privind persoana           
unui candidat, comisia nu se constituie, ministrul coordonator al serviciilor civile de siguranţă             
naţională, informează despre aceasta pe preşedintele Parlamentului şi pe şeful grupului           
parlamentar respectiv. 

(6). Dacă comisia este constituită şi funcţionează şi urmează a fi aleşi noi membri,             
iar în propunerea respectivă se menţine factorul de risc privind persoana unui candidat,             
ministrul coordonator al serviciilor de siguranţă naţională informează despre acesta pe           
preşedintele Parlamentului şi pe şeful grupului parlamentar respectiv. 

(7). Dacă şeful grupului parlamentar ce a propus candidatul îşi menţine propunerea           



şi după informarea ministrului coordonator al serviciilor civile de siguranţă naţională,           
valabilitatea propunerii este hotărâtă (decisă) în cazul prevăzut în alin. (5) de preşedintele             
Parlamentului, respectiv în cazul prevăzut în alin. (6) de Comisia SN, cu majoritate de voturi. 

(8) Pe timpul îndeplinirii însărcinărilor lor ca membri ai Comisiei SN, aceştia se            
bucură de protecţie din punct de vedere al siguranţei naţionale. 

 
 
PERSONALUL SERVICIILOR DE SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ 
 
&.20. (1) Personalul serviciilor de siguranţă naţională este format din profesionişti           

(de carieră) şi funcţionari (publici). Relaţiile de muncă (raporturile de drept în serviciu) ale              
profesioniştilor, respectiv ale funcţionarilor publici- sunt reglementate, pentru fiecare         
categorie, de legi separate. 

(2) Personalul profesionist al serviciilor militare de siguranţă naţională face         
parte din personalul Armatei Ungare. Relaţiile de serviciu sunt reglementate de legea            
privind relaţiile personalului profesionist militar (cadrelor militare). 

(3) în scopul desfăşurării activităţilor, ministrul este îndreptăţit să        
dispună/încădreze personalul profesionist al serviciilor de siguranţă naţională în structuri de           
sprijin şi asigurare a obiectivelor coordonate. 

&.21. (1) Relaţiile de serviciu ale personalului profesionist al serviciilor de siguranţă            
naţională sunt relaţii de serviciu speciale, situate în ordinea importanţei lor în categoria celor              
cu grad ridicat de periculozitate. 

(2) Personal profesionist al serviciilor de siguranţă naţională poate fi cetăţeanul          
ungur, fără cazier, domiciliat în ţară, în deplină capacitate de acţiune, care pentru funcţia              
respectivă îndeplineşte condiţiile necesare (cerute) psihologice şi fizice, de sănătate, respectiv           
de pregătire şcolară şi profesională, corespunzător cerinţelor stabilite de ministru şi acceptă            
investigaţia de specialitate (de siguranţă naţională), iar în urma acesteia nu apar factori de risc. 

(3) Statutul de apt pentru serviciu în serviciile de siguranţă naţională se stabileşte            
la iniţierea relaţiei de serviciu, dar şi pe timpul existenţei acesteia. 

&. 22. (1) Personalul profesionist al serviciilor de siguranţă naţională : 
a. este considerat ca făcând parte din categoria personalului ce îndeplineşte          

activităţi importante şi de încredere/confidenţiale/secrete; 
b. îşi poate exercita drepturile de cetăţean (potrivit prezentei legi şi a celei            

referitoare la relaţiile de serviciu) în anumite limite/restricţii; 
c. nu poate fi membru de partid şi nu poate desfăşura activităţi politice; 
d. informează în prealabil pe directorul general privind intenţia de a deveni           

membru al unei societăţi, organizaţii sociale/civile. Directorul general poate interzice calitatea           
de membru al societăţii, organizaţiei respective, dacă aceasta este incompatibilă cu           
funcţia/cariera, profesiunea, respectiv sunt lezate sau periclitate interesele serviciului în cauză; 

e. nu poate desfăşura activităţi nedemne din punctul de vedere al relaţiilor           
profesionale şi de serviciu sau care ar periclita imparţialitatea şi asigurarea neinfiuenţării            
obiectivelor serviciului; 

f. stabilirea altor relaţii juridice (legale) se face cu aprobarea prealabilă a           
directorului general. Aprobarea data poate fi anulată în cazul prevăzut la punctul (e) sau când               
stabilirea relaţiei juridice este incompatibilă cu profesia sau funcţia, respectiv când           
informaţiile obţinute pe timpul relaţiei juridice se pot răsfrânge asupra serviciului, sau            
lezează/periclitează interesele serviciului. 

(2) Personalul serviciilor de siguranţă naţională este obligat:  
a să depună jurământ; 



b. să îndeplinească sarcinile de serviciu potrivit funcţiei, respectiv prevederilor         
legale; 

c. se supune ordinelor (dispoziţiunilor şi instrucţiunilor) cu excepţia prevăzută la          
&.27; 

d. să asigure (să valideze) cu mijloacele legale, interesele de siguranţă naţională           
ale Republicii Ungare şi să le apere chiar cu preţul vieţii. 

&.23. (1) Funcţionarii publici (angajaţii) serviciilor de siguranţă naţională îndeplinesc          
sarcini şi misiuni ce nu sunt necesare a fi incluse în categoria celor speciale (nu este necesară                 
stabilirea unor reiaţii de serviciu -juridice speciale). 

(2). Personalul angajat al serviciilor de siguranţă naţională este format din persoane           
ce corespund legii privind funcţionarii publici, îşi dau acordul în scris asupra investigaţiilor de              
specialitate (de siguranţă naţională), atât la stabilirea relaţiei juridice de serviciu, cât şi pe              
timpul menţinerii acesteia. 

(3). Funcţiile prevăzute cu profesionişti pot fi transformate în funcţii pentru          
funcţionari publici şi invers. Transformările se fac în baza unei legi speciale. 

&. 24. Personalul serviciilor de siguranţă naţională are obligaţia păstrării secretului           
privind activitatea serviciilor de siguranţă naţională, informaţiile secrete de stat şi de serviciu.             
Degrevarea de obligaţia păstrării secretului o poate da ministrul, respectiv directorul general.            
Obligaţia de păstrare a secretului se menţine şi după încetarea relaţiei juridice de muncă cu               
serviciul de siguranţă naţională. 

&. 25 Personalul profesionist al serviciilor de siguranţă naţională poate primi o            
indemnizaţie/spor de maximum 25% din echivalentul funcţiei. Persoanele ce primesc această           
indemnizaţie/spor sunt aprobate de ministru la propunerea directorului general. Indemnizaţia          
respectivă nu intră la calculul sporului pentru vechimea în muncă. 

 
 

PRINCIPIILE DE BAZĂ ALE FUNCŢIONĂRII SERVICIILOR 
DE SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ 

 
&.26. Organizarea internă a serviciilor de siguranţă naţională, regulile detaliate de           

funcţionare, modul şi sistemul de dare a ordinelor şi dispoziţiilor trebuie realizate în aşa fel               
încât să se poată stabili permanent răspunderea personală. 

&. 27. (1) Personalul profesionist al serviciului de siguranţă naţională, în scopul            
îndeplinirii sarcinilor, este obligat să îndeplinească toaie ordinele (dispoziţiile) primite, cu           
excepţia cazurilor când prin aceasta se comite în mod vădit o infracţiune. 

(2). Dacă personalul serviciilor de siguranţă naţională contestă/refuză să        
îndeplinească ordinul, în baza celor prevăzute în alin. (1), raportează despre acest fapt             
directorului general. Directorul general este obligat să înainteze raportul neîntârziat,          
ministrului şi Comisiei SN. 

(3). Dacă personalul serviciilor de siguranţă naţională primeşte ordin să         
îndeplinească (să efectueze) o activitate contrară legii este obligat să atragă atenţia celui ce a               
dat ordinul despre acest fapt, fără însă să refuze îndeplinirea ordinului - cu excepţia cazului               
prevăzut în alin. (1). 

(4). Dacă personalul serviciilor de siguranţă remarcă/constată o activitate contrară         
legii poate informa despre aceasta, în scris, pe ministru. Ministrul este obligat să verifice              
aspectele semnalate, respectiv să informeze despre procedura de verificare şi rezultatul           
acesteia Comisia SN şi pe cel ce a întocmit semnalarea scrisă. 

&.28. (1) în interesul îndeplinirii misiunilor/sarcinilor serviciile de siguranţă naţională          
conlucrează/cooperează între ele. 



(2). Organele de stat şi serviciile de siguranţă naţională se ajută în mod reciproc.             
Regulile/normele detaliate privind cooperarea - în baza prevederilor legii - sunt cuprinse în             
înţelegeri/protocoale separate/speciale. 

(3). În procesul de îndeplinire a sarcinilor, serviciile de siguranţă naţională pot           
colabora cu persoane fizice, persoane juridice şi organizaţii fără personalitate juridică.           
Regulile/normele detaliate privind colaborarea - în baza prevederilor legii - sunt cuprinse în             
înţelegeri/protocoale separate/speciale. 

(4). Serviciile de siguranţă naţională pot colabora cu servicii secrete străine în baza            
unor înţelegeri, acorduri şi documente prin care se stabilesc anumite obligaţii. 

(5). În interesul îndeplinirii misiunilor specifice, serviciile de siguranţă naţională au          
acces la datele unor structuri şi organizaţii în baza prevederilor legale- potrivit unor             
acorduri/protocoale separate/speciale - asigurări sociale, sănătate, impozite, buget, finanţe,         
pentru protecţia unor date şi informaţii din arhive şi bazele de date, respectiv privind regulile               
de utilizare a fondurilor valutare speciale. 

&.29. (1) Membrii Guvernului, în cadrul domeniilor de competenţă - în baza            
prevederilor legii de faţă - pot solicita în scris miniştrilor cereri de informaţii adresate              
serviciilor de siguranţă naţională. Cererea trebuie justificată şi făcută cu precizarea că            
informaţiile solicitate nu pot fi obţinute din alte surse. 

(2). Organele de stat sunt obligate să asigure deservirea cu date şi informaţii a             
serviciilor de siguranţă naţională pentru îndeplinirea misiunilor prevăzute în &.11, (6) - în             
baza hotărârilor Guvernului - fără plata serviciilor respective. 

&. 30 (1) În interesul îndeplinirii misiunilor prevăzute în prezenta lege dacă directorii             
generali ai serviciilor de siguranţă naţională iniţiază o cerere/solicitare şi se stabilesc relaţii de              
muncă (relaţii juridice de muncă -corespunzătoare condiţiilor de angajare în instituţia           
respectivă, adică serviciu profesionist, serviciu de interes comun şi serviciu public) între            
personalul serviciilor de siguranţă naţională şi diferite instituţii şi organe de stat importante             
din punctul de vedere al siguranţei naţionale, organisme administrative de stat (permanent în             
proprietatea statului), organismul central energetic, sistemele de telecomunicaţii, organismul         
de verificare a asigurării şi utilizării produselor şi tehnologiilor sub embargou internaţional            
(aflate pe listele restrictive internaţionale), respectiv industria de apărare. 

(2). În interesul îndeplinirii misiunilor prevăzute în prezenta lege, serviciile de          
siguranţă naţională, în baza unor acorduri separate (speciale) şi pentru un timp limitat pot              
stabili relaţii juridice de muncă cu organe, instituţii altele decât cele prevăzute în alin. (1). 

(3). Serviciile de siguranţă/naţională nu pot iniţia şi stabili reiaţii juridice de muncă            
cu judecătoriile, tribunalele, procuraturile, Comisia Constituţională, Curtea de Conturi,         
Oficiul însărcinaţilor Parlamentului, Oficiul Preşedinţiei Republicii şi Oficiul Parlamentului. 

(4). Caracterul de siguranţă naţională al activităţii (relaţiei juridice de muncă) este           
prevăzut în protocoale separate dintre organismul în cauză şi serviciul de siguranţă naţională -              
în baza prevederilor legale în vigoare. Stabilirea relaţiei de muncă cu caracter de siguranţă              
naţională constituie un secret de stat, cu excepţia cazurilor când părţile semnatare ale             
protocolului nu hotărăsc altfel. 

 
 

MĂSURI CE POT FI LUATE DE CĂTRE S.S.N. (Serviciile de 
Siguranţă Naţională) 

 
&.31. (1) S.S.N. nu pot exercita atribuţii cu caracter de urmărire. 
(2). Personalul profesionist al S.S.N, , pentru prevenirea infracţiunilor, respectiv         

prinderea autorilor pentru asemenea infracţiuni – în cadrul îndeplinirii misiunilor de           



competenţă proprie - pot pune în practică (lua) măsurile prevăzute în &.32-36. 
(3). Pe timpul îndeplinirii misiunilor, S.S.N. în baza prevederilor prezentei legi, pot           

să îngrădească/limiteze drepturile în legătură cu : libertatea individuală, inviolabilitatea          
domiciliului personal şi al trimiterilor poştale, protecţia datelor personale, confidenţialitatea          
unor date publice de interes comun, respectiv protecţia posesiunilor/proprietăţii. 

(4). Măsurile nu pot cauza prejudicii mai mari decât obiectivul scontat. 
(5). Pe timpul aplicării măsurilor, utilizând instrumente de constrângere se va evita           

producerea de leziuni, răniri, avarii. 
(6). Dintre variantele de măsuri posibile, respectiv utilizând instrumente de         

constrângere, trebuie alese cele care pe lângă asigurarea rezultatului scontat, duc la cea mai              
mică limitare a unor drepturi, cele mai mici leziuni, răniri, avarii sau daune. 

&. 32. Personalul profesionist al S.S.N., potrivit misiunilor specifice, poate prinde,           
reţine şi trimite în faţa autorităţilor pe autorul unei infracţiuni - date în competenţa S.S.N. -                
pentru stoparea activităţii acestuia, înfrângerea împotrivirii, poate lua măsuri de          
constrângere - inclusiv constrângere fizică, corporală. Imediat după prinderea celui în cauză,            
acesta este reţinut şi dus în faţa organelor în drept (procuratură sau poliţie). 

&. 33. Personalul profesionist al S.S.N. poate utiliza cătuşele – în cazurile prevăzute în              
&.32 - pentru limitarea (restrângerea) libertăţii individuale sau prevenirea autorănirii, atacul           
din partea, respectiv evadarea infractorului, precum şi pentru înfrângerea împotrivirii celor în            
cauză. 

&. 34. Personalul S.S.N. are dreptul să poarte armă de serviciu. Purtarea armei de              
serviciu, utilizarea şi modul de păstrare a acestora sunt stabilite de ministru. 

&. 35. (1) Personalul S.S.N. are dreptul de a utiliza armamentul de serviciu, potrivit              
prevederilor prezentei legi; utilizarea/folosirea armei de serviciu se poate produce ca urmare a             
propriei decizii/hotărâri sau la ordin. 

(2) Numai focul intenţionat asupra unei persoane este considerat utilizare a          
armamentului (folosirea armamentului de serviciu). 

&. 36. (1) Personalul profesionist al S.S.N., pe lângă cazurile de apărare legală şi              
situaţii limită, poate utiliza armamentul de serviciu : 

a. contracararea acţiunilor ce pun în pericol viaţa sau integritatea corporală,          
respectiv ameninţările ce au ca urmare cele de mai înainte; 

b. modificarea (schimbarea) ordinii constituţionale prin mijloace de forţă,        
devastările (distrugerile), spionajul, exterminarea în masă, producerea de pericole publice,          
acţiuni teroriste, deturnarea de aeronave, prevenirea şi stoparea infracţiunilor de mai sus; 

c. obţinerea sau încercările de a obţine, prin mijloace de forţă, de date şi             
informaţii la care nu se are acces referitoare la obiecte/lucruri sau persoane în legătură cu               
S.S.N.; 

d. contracararea atacurilor şi ameninţărilor directe de atac asupra obiectivelor         
S.S.N.. 

(2) Utilizarea armamentului trebuie să fie precedată de : 
a. avertizarea privind oprirea activităţii ilegale; 
b. luarea unor alte măsuri de constrângere; 
c. avertizarea/atenţionarea cu utilizarea armamentului – că urmează folosirea        

armamentului; 
d. foc de avertisment 
(3) Măsurile ce preced utilizarea armamentului pot fi eludate, în parte sau în            

totalitate, dacă prin derularea faptelor nu mai este timp pentru acestea şi întârzierea în              
folosirea armamentului pune în pericol direct viaţa sau integritatea personalului S.S.N. 

(4) Trebuie să se evite suprimarea vieţii infractorului prin utilizarea armamentului          



(utilizarea armamentului nu trebuie să cauzeze moartea infractorului). 
(5) Despre utilizarea armamentului, respectiv focul de avertisment - indiferent de          

urmările acestora - se raportează neîntârziat superiorului/şefului direct. 
(6) Armamentul - cu excepţia apărării legale şi situaţiilor limită - nu se utilizează             

împotriva femeilor gravide (în situaţiile în care se poate determina sau observa această stare)              
şi a copiilor. 

&. 37. (1) Personalul profesionist al S.S.N., în urma luării măsurilor 
prevăzute în &.32-36, poate fii reclamat de cel în cauză - sau în cazul împiedicării               

infracţiunii de aparţinători/rude. 
(2). Plângerea/reclamaţia privind măsurile luate de personalul profesionist al        

S.S.N. trebuie să ajungă la directorul general în termen de 8 zile de la depunerea acesteia.                
După 5 ani de la evenimente, plângerea nu mai poate fi prezentată (nu mai are obiect). 

(3). Directorul general, în termen de 8 zile de la primire, decide asupra obiectului             
plângerii. 

(4). În termen de 8 zile de la luarea la cunoştinţa, reclamantul poate face contestaţie              
la ministru privind decizia directorului general. Ministrul, în termen de 8 zile de la primire,               
poate fi de acord, modifica sau anula decizia directorului general. 

(5). În termen de 30 zile, de la expirarea datei limită, se poate înainta o cerere de                
justificare. 

(6). Recurs la decizia ministrului se poate face în conformitate cu prevederile           
legale ale cauzelor civile (cap.XX - contestaţii/recursuri privind deciziile administraţiei).          
Procedura este exclusiv de competenţa Judecătoriei Capitalei. Instanţa poate anula decizia. 

 
 

MÂNU1REA/ADMINISTRAREA DATELOR DE CĂTRE S.S.N. 
 
&.38. Pentru îndeplinirea misiunilor prevăzute în prezenta lege S.S.N.         

mânuiesc/administrează date personale - între care şi date speciale/deosebite -şi date comune            
(mai departe : date). 

&.39. (1) S.S.N. obţin date din : 
a. furnizarea voluntară, respectiv în baza obligaţiilor prevăzute în prezenta lege -           

deservirea cu date şi informaţii; 
b. surse deschise - legale; 
c. furnizarea de date şi informaţii de la organisme ce lucrează cu asemenea date şi              

informaţii; 
d. culegerea secretă de date şi informaţii. 
(2) S.S.N. pe timpul mânuirii datelor, în scopul atingerii obiectivelor stabilite, sunt           

obligate să ia în considerare (sa utilizeze) mijloacele care limitează cel mai puţin drepturile              
personale/individuale. 

(3) Persoanele ce ocupă sau candidează la ocuparea unor funcţii importante sau de            
încredere sunt obligate să ofere/furnizeze serviciilor desiguranţă naţională, datele personale şi           
cele deosebite necesare verificării de siguranţă. 

&.40. (1) S.S.N. în interesul îndeplinirii misiunilor - în lipsa altor prevederi legale -              
din orice sistem de mânuire date - cu precizarea scopului -pot solicita date şi informaţii, pot                
avea acces la sistemul de mânuire, bază de date şi evidenţă, arhive. Solicitarea de date trebuie                
satisfăcută şi în cazul existenţei şi punerii în posesie numai a unor fragmente şi elemente               
incomplete de date şi informaţii. Scopul preluării/transmiterii datelor trebuie documentat,          
justificat, atât de partea care primeşte, cât şi cea care predă datele respective. 

(2) S.S.N. poate solicita şi obţine, fără plata serviciilor respective, date şi           



informaţii aflate în posesia/evidenţa organelor de stat, instituţiilor financiare, societăţilor de           
asigurări, societăţilor de deservire din domeniul telecomunicaţiilor. Solicitările de date şi           
informaţii ale S.S.N. adresate altor structuri ce lucrează şi posedă/deţin date şi informaţii se              
pot materializa, iar ulterior achita cheltuielile aferente. 

(3) S.S.N. pot utiliza informaţiile referitoare la datele personale ale cetăţenilor,          
adresele lor aflate în evidenţele organelor ce lucrează cu acestea, pentru identificări interne,             
fizice (de persoane fizice) sau alte identificări prevăzute în legile şi reglementările în vigoare. 

&.41. (1) S.S.N., în interesul îndeplinirii misiunilor, pot solicita date şi informaţii            
privind datele personale şi adresele cetăţenilor aflaţi în evidenţele Ministerului de Interne şi             
Poliţiei, altor structuri administrative, respectiv în sistemele de evidenţă a traficului de            
frontieră, solicitări ce se fac în scris, cu precizarea scopului şi a destinaţiei acestora. 

(2) în semnalările trimise de S.S.N., acestea pot solicita modificarea datelor,          
căutarea persoanei la care se referă semnalarea, respectiv - în scris - reţinerea persoanei              
respective în cazul solicitării adresate structurilor din domeniul traficului de frontieră. 

(3) S.S.N. sunt obligate ca neîntârziat, la dispariţia motivelor ce au stat la baza             
semnalării, să-şi retragă semnalarea, respectiv solicitările ce au însoţit-o. 

&.42. (1) Solicitarea de date, consultarea, deservirea/obţinerea de date, introducerea de           
semnalări şi solicitări ale S.S.N., respectiv conţinutul acestora, sunt calificate ca secrete de             
stat. 

(2). Despre solicitarea de date, consultarea, deservirea/obţinerea de date, introducerea          
de semnalări şi solicitări ale S.S.N., respectiv conţinutul acestora, organele şi structurile            
implicate nu pot informa persoana în cauză, alte persoane sau alte organe. 

(3). Conducătorul organului sau instituţiei fără competenţă în mânuirea de date şi            
informaţii (fără autoritate de atribuţie) se poate adresa ministrului pentru anularea ordinului            
privitor la consultare, respectiv deservirea/obţinerea de date - fără valabilitate retroactivă. 

&.43. S.S.N. pot utiliza datele şi informaţiile intrate în posesia lor, numai în scopurile              
prevăzute de ordinele/dispoziţiile referitoare la înregistrarea lor, cu excepţia cazurilor în care            
pot fi folosite pentru stoparea unor infracţiuni date în urmărire/competenţă, necesită           
transmiterea lor, în baza unor obligaţii, altor servicii de siguranţă naţională sau cel ce are               
calitatea de client al deservirii cu date şi informaţii este îndreptăţit să intre în posesia acestora. 

&.44. (1) în baza legii, pentru asigurarea îndeplinirii misiunilor, S.S.N. sunt obligate            
să solicite sau să ofere unul altuia informaţiile şi datele necesare. 

(2). Poliţia, Trupele de Grăniceri, Garda Financiară şi Vamală, tribunalele,         
instanţele, procuraturile, respectiv organele ce asigură îndeplinirea pedepselor în scopul          
îndeplinirii misiunilor specifice, prevăzute în legile respective, au dreptul să solicite S.S.N.,            
datele şi informaţiile necesare, numai cu precizarea scopurilor concrete. 

(3). Transmiterea datelor şi informaţiilor de către S.S.N. nu trebuie să ducă (nu            
poate avea ca rezultat) la descoperirea persoanei (sursei) ce a lucrat cu aceste servicii de               
siguranţă naţională, în scopul protecţiei (protejării, apărării) surselor şi metodelor de culegere            
secretă de informaţii, directorii generali ai S.S.N. pot lua măsuri de compartimentare/limitare            
a cercului de persoane şi sectoare ce utilizează/lucrează cu asemenea date şi informaţii. 

(4). Organele care au solicitat S.S.N. date şi informaţii sunt răspunzătoare de           
numirile, evidenţa şi păstrarea acestora, potrivit prevederilor prezentei legi, respectiv sunt           
obligate să informeze S.S.N., la cererea acestora, în legătură cu mânuirea, evidenţa şi             
păstrarea acestor date şi informaţii. 

&.45. S.S.N., în baza unor Obligaţii internaţionale asumate, pot transmite unor           
parteneri străini date şi informaţii referitoare la persoane/persoanele cu asigurarea protecţiei           
acestor date potrivit reglementărilor referitoare la acestea. 

&.46. Despre transmiterea unor date şi informaţii personale se păstrează o evidenţă            



care conţine : 
a. cererea de solicitare a datelor; 
b. identitatea (evidenţierea identităţii) solicitantului; 
c. data transmiterii datelor şi informaţiilor solicitate; 
d. copiile documentelor transmise (privitoare la conţinutul datelor transmise),        

respectiv altele considerate necesare. 
&.47. (i) în scopul îndeplinirii unor sarcini concrete, dacă şi celălalt mânuitor de date              

are asigurată protecţia datelor şi condiţiile de siguranţă necesare, S.S.N. îşi pot interconecta             
sistemele de mânuire a datelor între ele sau cu alte organe de stat mânuitoare de date şi                 
informaţii. 

(2) După îndeplinirea sarcinilor concrete, interconectarea încetează, bazele de date         
obţinute pe timpul procesului derulat trebuie şterse din evidenţă (scoase din evidenţă). 

&.. 48. (1) în interesul siguranţei naţionale sau al protecţiei altor drepturi, directorul             
general poate contesta/anula/respinge cererea persoanei în cauză de a cunoaşte datele           
deţinute/obţinute de S.S.N., respectiv ştergerea din evidenţă a acestora, date mânuite sau            
transmise de S.S.N. – în conformitate cu &.46. 

(2) Cererea petentului se păstrează în evidenţa S.S.N., iar despre conţinutul cererii,           
modul/modalitatea de judecare, motivele respingerii, anual, este informat        
însărcinatul/delegatul parlamentar cu protecţia datelor. 

(3) Directorul general, din motive de siguranţă naţională, poate limita/restrânge         
dreptul celui în cauză de a consulta datele secrete de serviciu - în conformitate cu legea                
LXV/1995, &.11, alin.3, referitoare la secretul de stat şi secretul de serviciu - aflate în posesia                
S.S.N. 

&.49. (1) Directorii generali se preocupă de protecţia preventivă a datelor (intrarea în             
posesia celor ce nu au dreptul, prevenirea intrării în posesie, transmiterea, justificarea,            
ştergerea sau distrugerea datelor),  

(2). S.S.N. au obligaţia de a verifica sistematic datele personale mânuite şi           
deţinute, respectiv corectitudinea şi valabilitatea lor. Datele ce nu corespund realităţii, trebuie            
corectate şi separate de datele bazate pe aprecieri sau estimări/evaluări, păreri. 

(3). S.S.N. trebuie să diferenţieze datele referitoare la atribuţiile (atribuţii de          
autoritate, autoritate de atribuţii), competenţele proprii, de celelalte date mânuite sau obţinute            
şi păstrate în evidenţe. 

&. 50. (l) Pentru îndeplinirea misiunilor/sarcinilor prevăzute în prezenta lege, S.S.N.           
pot prelua şi mânui date din evidenţele organelor cu competenţe de mânuire a datelor şi               
informaţiilor respective : 

a. datele documentelor, actelor de siguranţă, până la 10 ani de la expirarea            
valabilităţii lor; 

b. documente obţinute din activităţi acoperite (dirijarea şi coordonarea acestora),         
până la 10 ani de la expirarea valabilităţii lor; 

c. datele obţinute în procesul asigurării protecţiei şi controlului de siguranţă, până           
la 20 ani de la desfiinţarea funcţiei respective; 

d. datele personale, pentru cazurile neprevăzute în punctele a, b, c, până la 70 ani              
de la finalizarea culegerii/strângerii datelor. 

(2) S.S.N. trebuie să şteargă imediat/neîntârziat din evidenţele proprii datele, dacă: 
a. a expirat termenul prevăzut pentru cazurile din alin. 1; 
b. instanţa a ordonat aceasta, în urma procedurii de protecţie a datelor; 
c. mânuirea şi păstrarea datelor este ilegală; 
d. în cazul prevăzut de &.60 alin.2; 
e. mânuirea şi păstrarea datelor nu se justifică (nu este necesară). 



(3) Obligaţia de ştergere din evidenţă - cu excepţia cazurilor prevăzute de alin. 2             
literele b-e - nu se referă la acele date personale pentru care, potrivit normelor de protecţie a                 
păstrătorilor de date, se păstrează în arhive (se arhivează). 

&.51. (1) Fără lezarea secretului de stat şi de serviciu, cu aprobarea ministrului,             
respectiv directorului general, S.S.N. pot da publicităţii unele date referitoare la: 

a. obiectivele (clădiri, imobile) şi personalul S.S.N.; 
b. contracte şi acorduri de înzestrare cu mijloace sau de altă natură; 
c. date privind verificări de siguranţă şi protecţie. 
(2) Rezultatul cererii referitoare la alin. l, respectiv motivele acestuia, sunt           

prezentate/susţinute anual în faţa însărcinatului (delegatului, comisarului) parlamentar cu         
protecţia datelor. 

&. 52. (1) Statutul însărcinatului parlamentar cu probleme ale drepturilor cetăţenilor,           
vis-a-vis de S.S.N., este reglementat de o lege separată. 

(2) Procedurile S.S.N. privind pe însărcinatul parlamentar cu protecţia datelor vor          
avea în vedere acelaşi statut al acestuia, cu cel al însărcinatului parlamentar cu probleme ale               
drepturilor cetăţenilor/cetăţeneşti. 

(3). Fără depăşirea prevederilor din alin. 2, însărcinatul parlamentar cu protecţia          
datelor poate consulta reglementările interne şi dispoziţiunile referitoare la funcţionarea şi           
structura mânuirii, păstrării, evidenţei şi lucrului cu date ale S.S.N. 

(4). În limitele prevederilor legale, directorii generali sunt obligaţi să sprijine          
activităţile însărcinaţilor cu protecţia datelor, respectiv probleme ale drepturilor         
cetăţenilor/cetăţeneşti. 

 
 

CULEGEREA SECRETĂ DE INFORMAŢII 
 
&.53. (1) În scopul îndeplinirii misiunilor cuprinse în &.4-9, S.S.N. pot desfăşura            

culegerea secretă de informaţii; aceasta nu se referă şi la 
cazurile prevăzute în &.4 litera h şi &.8 alin. l literele d-e. 
(2) S.S.N. pot utiliza metodele şi mijloacele specifice culegerii secrete de informaţii            

numai dacă datele necesare îndeplinirii sarcinilor prevăzute în prezenta lege nu pot fi obţinute              
altfel. 

 
 

CULEGEREA SECRETĂ  DE  INFORMAŢII NECONDIŢIONATĂ DE 
APROBARE EXTERIOARĂ 

 
&.54. (1) În limitele/cadrul culegerii secrete de informaţii, S.S.N.: 
a. pot solicita lămuriri/clarificări; 
b. pot strânge informaţii cu mascarea/ascunderea caracterului de siguranţă        

naţională; 
c. pot stabili contacte/legături secrete cu persoane particulare;. 
d. pot utiliza şi realiza sisteme/instituţii informative în sprijinul        

culegerii/strângerii de informaţii; 
e. pot realiza capcane care însă nu trebuie să cauzeze (să ducă) la răniri sau              

prejudicierea stării de sănătate; 
f. pot întocmi şi utiliza, pentru personalul propriu şi al persoanelor fizice ce            

cooperează/colaborează - colaboratori - documente de acoperire - în scopul          
mascării/ascunderii caracterului de siguranţă naţională şi al protecţiei persoanelor respective; 



g. pot crea şi utiliza/întrebuinţa instituţii de acoperire; 
h. pentru realizarea sarcinilor pot supraveghea persoane în cauză sau locuri,          

clădiri, imobile, terenuri, sectoare de C.F., automobile sau evenimente în legătură cu acestea,             
respectiv să înregistreze aspecte şi observări cu ajutorul mijloacelor tehnice; 

i în afară de cele prevăzute la &. 56, pot asculta convorbiri, pot efectua              
observări pe care le pot înregistra cu mijloace tehnice; 

j. pot culege/strânge informaţii din mijloacele de păstrare/depozitare, date din         
sistemele de telecomunicaţii ce necesită aprobarea autorităţilor, respectiv altele similare. 

(2) Pot utiliza, ca acoperire, organele de ordine (menţinere a ordinii), respectiv           
documente ale acestora, numai la informarea ministrului respectiv şi a conducătorului           
organismului naţional. 

&.55. (1) S.S.N., cu aprobarea prealabilă a procurorului desemnat de procurorul           
general, pot anula sau ridica procedura de urmărire împotriva unei persoane ce a comis              
o infracţiune, dacă interesul privind colaborarea acesteia pentru siguranţa naţională          
este mai important decât măsura preventiva de pedepsire sau condamnare în baza            
codului penal. 

(2). Nu se poate încheia înţelegere/acord cu persoana care a comis o infracţiune în             
urma căreia, cu bună ştiinţă, a pricinuit moartea altei persoane. 

(3)Dreptul prevăzut la alin. l nu se referă la Serviciul Special de Siguranţă Naţională. 
(4). În cazul încheierii unui astfel de contract/acord S.S.N. este obligat să asigure            

despăgubirea cauzată de autorul infracţiunii, potrivit legii civile. Beneficiarul despăgubirii,          
reprezentând statul, este reprezentat de Ministerul Justiţiei. 

 
 

CULEGEREA SECRETĂ DE INFORMAŢII CONDIŢIONATĂ DE 
APROBARE EXTERIOARĂ 

 
&..56. în baza aprobării exterioare S.S.N.: 
a. pot percheziţiona în secret locuinţa şi înregistra cu mijloace tehnice aspecte sau            

observări; 
b. cu ajutorul mijloacelor tehnice pot urmări/observa şi înregistra activităţile din          

locuinţe; 
c. pot desface, verifica şi înregistra cu mijloace tehnice conţinutul scrisorilor şi a            

altor trimiteri poştale; 
d. pot cunoaşte şi înregistra aspecte şi observări ale comunicărilor prin liniile           

telefonice comune sau cele de înlocuire (telecomunicaţii). 
&.57. (1) Cererea de aprobare a culegerii secrete de informaţii este prezentată de             

directorii generali ai Oficiului de Informaţii, Oficiului de Siguranţă Naţională, Oficiului de            
Cercetare Militară, Oficiului de Siguranţă Militară, respectiv pentru asigurarea îndeplinirii          
sarcinilor prevăzute în &.9 pct. d, directorului general al Serviciului Special de Siguranţă             
Naţională. (2) Cererea trebuie să cuprindă : 

a. locul culegerii secrete de informaţii, numele sau cercul celui în cauză,           
respectiv datele de identificare - aflate la dispoziţie; 

b. metoda şi mijloacele culegerii secrete de informaţii şi justificarea necesităţii          
utilizării lor; 

c. perioada desfăşurării activităţii (data începerii şi a finalizării); 
d. în cazul cererii referitoare la prevederile &.59, se precizează motivele,          

respectiv justificarea că pentru funcţionarea fructuoasă a S.S.N., a fost strict necesară. 
&.58. (1) Pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute în &.5 literele b, d, h, j, respectiv              



&.7 literele b, d, i, k a realizării măsurilor de culegere secretă de informaţii, &. 56, aprobarea                 
este de competenţa judecătorului desemnat de preşedintele Tribunalului Capitalei. 

(2) Pentru îndeplinirea sarcinilor de siguranţă naţională, altele decât cele prevăzute          
în alin. l, S.S.N. pot lua măsuri de culegere secretă de informaţii, &.56, cu aprobarea               
ministrului justiţiei. 

(3). Judecătorul, respectiv ministrul justiţiei (mai departe : aprobatorul), trebuie să          
decidă asupra cererii în termen de 72 ore de la introducerea ei. Cererea poate fi aprobată sau                 
refuzată - în caz de netemeinicitate. Nu se poate face recurs la hotărâre. 

(4). Aprobatorul poate aproba fiecare solicitare de culegere secretă de informaţii pe           
o perioadă de maximum 90 zile. Acest termen se poate prelungi la cererea justificată a               
directorului general, cu încă 90 zile. 

(5). Pentru acordarea aprobării de prelungire a culegerii secrete de informaţii,          
judecătorul poate cunoaşte datele secrete obţinute ori înregistrate până la acel moment, în             
baza aprobării sale. 

(6). Aprobatorul nu poate informa pe cel în cauză asupra acţiunii şi procedurilor de             
culegere secretă de informaţii. 

 
 

EXCEPTAREA APROBARE 
 
&.59. (1) Directorii generali ai S.S.N. pot aproba desfăşurarea de culegeri secrete de             

informaţii prevăzute în &. 56, maximum până la decizia aprobatorului, dacă întârzierea în             
obţinerea aprobării (derularea acestora) ar leza clar funcţionarea fructuoasă a S.S.N.,           
interesele acestora. 

(2). în cazurile stabilite în alin. l, cererea de aprobare exterioară, în mod            
obligatoriu, va fi înaintată împreună cu aprobarea de desfăşurare a culegerii secrete de             
informaţii semnată de ei înşişi. 

(3). în acelaşi caz, cu excepţia situaţiilor apariţiei de noi factori ce periclitează            
siguranţa naţională, exceptarea prevăzută în alin. l poate fi ordonată o singură dată pentru              
culegerea secretă de informaţii. 

 
 

ÎNCETAREA CULEGERII SECRETE DE INFORMAŢII CONDIŢIONATE 
DE APROBARE EXTERIARĂ 

 
&.60. (1) Culegerea secretă de informaţii, condiţionată de aprobare exterioară,          

încetează neîntârziat/imediat dacă: 
a. s-a realizat obiectivul stabilit şi precizat în cererea de aprobare; 
b. nu se aşteaptă rezultatele scontate prin continuarea măsurilor; 
c. termenul stabilit a trecut, fără apariţia solicitării de prelungire a acestuia; 
d. culegerea secretă de informaţii, dintr-un motiv sau altul, lezează legea. 
(2) Chiar în cazul excepţiei prevăzute în &.59 alin. l, culegerea secretă de            

informaţii trebuie să înceteze neîntârziat, dacă aprobatorul nu a aprobat cererea. Datele şi             
informaţiile obţinute până la acea dată se vor distruge, respectând prevederile referitoare ia             
procedura de distrugere a datelor şi informaţiilor secrete de stat şi de serviciu. 

 
 
ALTE REGLEMENTĂRI REFERITOARE LA CULEGEREA SECRETĂ DE 

INFORMAŢII 



 
&.61. (1) De obţinerea aprobării necesare pentru culegerea secretă de informaţii,           

potrivit &.8 alin. l litera a, răspunde organul ce solicită datele respective. De legalitatea              
aplicării măsurilor privind culegerea secretă de informaţii răspunde organul solicitant, iar de            
executarea lor Serviciul Special de Siguranţă Naţională. 

(2). Toate datele obţinute în procesul de deservire cu date şi informaţii, de            
Serviciul Special de Siguranţă Naţională şi transmise solicitantului se şterg/radiază din           
evidenţele proprii (ale S.S.S.N.). 

(3). în legătură cu datele şi informaţiile deservite de Serviciul Special de Siguranţă            
Naţională se deschide evidenţă care trebuie să conţină/cuprindă: 

a. cererea, în scris, a organului solicitant, însoţită de aprobarea necesară; 
b. datele personale de identificare ale persoanelor precizate în cerere; 
c. descrierea mijloacelor şi metodelor de culegere secretă a informaţiilor; 
d. lista purtătorilor de date şi informaţii transmise solicitanţilor. 
(4) Organul ce a solicitat culegerea secretă de informaţii răspunde de          

credibilitatea, utilizarea datelor obţinute, respectiv de iniţiativele materializate sau nu, bazate           
pe acestea. 

&.62. Datele obţinute în urma culegerii secrete de informaţii, mijloace de probă, până             
la eventuala utilizare, identitatea persoanelor fizice şi juridice colaboratoare cu S.S.N.,           
respectiv a organismelor fără personalitate juridică, culegerea secretă de informaţii şi           
mijloacele utilizate constituie secrete de stat. Persoanele şi organismele colaboratoare nu pot            
dezvălui/aduce în faţa opiniei publice date referitoare la activităţile desfăşurate Iară aprobarea            
ministrului sau directorilor generali ai S.S.N. 

 
 

  



Anexa nr. l  
la legea CXXV/1995 

 
 
Funcţiile (demnitătile) ce intră sub incidenţa protectiei (apărării): 
 
1. preşedintele Republicii; 
2. primul ministru; 
3. preşedintele şi vicepreşedinţii Parlamentului; 
4. preşedintele şi membrii Curţii Constituţionale; 
5. preşedintele Curţii Supreme de Justiţie şi vicepreşedinţii; 
6. miniştrii; 
7. procurorul general şi adjuncţii săi; 
8. preşedintele Curţii de Conturi şi vicepreşedinţii; 
9. delegaţii(comisarii parlamentari şi adjunctul general al delegatului) comisarului         

parlamentar pentru drepturile cetăţeneşti; 
10. membrii Comisiilor de Siguranţă Naţională şi Apărare Parlament; 
11. magistraţii (judecătorii) care aprobă culegerea secretă de informaţii; 
12. procurorul desemnat de procurorul general, în baza & 54;  
13. preşedintele şi vicepreşedinţii Băncii Naţionale Ungare. 
  



Anexa nr.2 
la legea CXXV/1995 

 
 

Persoane ce desfăşoară activităţile importante si de încredere: 
1. ambasadorii şi consulii şefi coordonatori ai reprezentanţelor externe independente; 
2. secretarii de stat şi conducătorii, şefii ce au funcţii similare (din punct de-vedere              

juridic); 
3. subsecretari i de stat şi similarii lor; 
4.conducătorii organismelor naţionale, locţiitorii lor şi cei ce ocupă funcţii similare; 
5.conducătorii organelor centrale ale administraţiei de stat, coordonate de ministru,          

respectiv similarii din organele administraţiei publice; 
6. membrii cu funcţii de conducere din Oficiul Parlamentului; 
7. membrii cu funcţii de conducere din Oficiul Preşedintelui Republicii; 
8. membrii cu funcţii de conducere din Oficiul Primului Ministru; 
9. Comandantul Armatei Ungare; şeful Statului Major; 
10. Comandantul Naţional al Grănicerilor;  
11. Comandanţii Naţionali ai organelor de menţinere a ordinii şi locţiitorii lor; 
12.Comandantul Naţional al Poliţiei şi locţiitorii săi, comandanţii poliţiilor (capitală,          

judeţ, oraş); 
13. Generalii şi cei ce ocupă funcţii de general; 
14.Şefii Direcţiilor Superioare din ministere şi similarii lor; 
15.Conducătorii Societăţilor Comerciale cu capital integral sau majoritar de stat; 
16.Personalul cu funcţii de conducere din băncile, instituţiile financiare şi de asigurări,            

cu capital majoritar de stat; 
17. Personalul serviciilor de siguranţă naţională; 
18. Persoanele încadrate în ministere, organe şi organisme naţionale, forţele armate,           

organe de ordine, stabilite de ministru, care prin natura activităţii profesionale intră în contact              
cu secrete de stat, la serviciu, privind obligaţii internaţionale şi aflate în atenţia verificărilor de               
siguranţă, respectiv potenţial ameninţaţi de pericole sau stări de pericol exterior; 

19. Persoane neprevăzute la punctul 18 şi care potrivit legii LXV/1995 sunt desemnate             
de conducătorii organelor deţinătoare de secrete, care prin natura activităţii lor intră în contact              
sau iau cunoştinţă de secrete de stat sau de serviciu, aflate sub incidenţa verificărilor de               
siguranţă. 

 
  



Anexa nr.3  
la legea CXX V/ 1 995  

STRICT SECRET!  
IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ!  

(după completare) 
 
 

CHESTIONAR DE SIGURANŢĂ 
pentru verificarea de siguranţă a candidaţilor, respectiv a celor ce lucrează în 

sectoare importante şi de încredere. 
 
 

VERIFICARE TIP "A" 
Date personale generale  

 
1. Numele şi prenumele; 
2. Numele anterior(numele dinainte de căsători de, fată); 
3. Locul naşterii, anul, luna, ziua; 
4.Numele mamei; 
5-Numărul legitimaţiei personale (B.I.). 
 
 

Date privind cetăţenia  
 

6.Cetăţenia actuală; 
7.Cetăţeniaanterioară (ţara, perioada, nr. documentului); 
8. în cazul cetăţeniei străine sau duble: 
- data începerii şederii prezente; 
- titlu, statut; 
- nr. autorizaţiei de stabilire, data eliberării, denumirea autorităţii ce a eliberat            

documentul; 
- nr. paşaportului; 
- denumirea autorităţii ce s-a ocupat cu cererea de şedere, imigrare; 
- denumirea autorităţii ce a procesat cererea de naturalizare, încetăţenire, respectiv           

obţinere cetăţenie, data întocmirii cererii. 
 
 
STAREA CIVILĂ SI DATE REFERITOARE LA APARINĂTORI 
 
9. Starea civilă(căsătorit, necăsătorit, căsătorită, necăsătorită, divorţat(ă), menaj        

comun, văduv(ă); 
10. Date privind soţul, partenerul de viaţă (menaj) 
- numele şi prenumele; 
- numele anterior(dinainte de căsătorie/de-fată);  
- locul naşterii, anul, luna, ziua;  
- numele mamei;  
11.Datele personale ale copiilor:  
- numele şi prenumele;  
- locul naşterii, anul, luna, ziua;  



- numele mamei; (funcţie de nr. copiilor) 
 
 

DATE PRIVIND ADRESA.LOCUL ŞEDERII. 
 
12.Adresa permanentă actuală(localitate, sector, strada, nr. imobilului, scara, etaj,         

apartament); 
13. Adresa provizorie; 
14. Locul şederii, unde poate fi găsit, adresă, telefon(în situaţia în care nu este identic               

cu 12 sau 13,  
 
 

Date privind pregătirea şcolară  
 

15. Denumirea celei mai importante instituţii de învăţământ absolvite, document          
doveditor, nr. şi data eliberării; 

16. Instituţia de învăţământ ce a eliberat documentul; 
17.Ocupaţia actuală, funcţia, încadrarea; 
18. Numele şi adresa locului de muncă; 
 
 

Date militare 
 

19. Aţi efectuat serviciul militar? (când, unde, pregătire militară specială); 
 
 

Date privind cazierul 
(proceduri penale sau convenţionale) 

 
20. În ultimii 15 ani (în urmă cu 15 ani de la completarea chestionarului)s-au iniţiat               

împotriva dumneavoastră proceduri penale finalizate cu pedepse penale juridice(în cazul          
răspunsului DA, detaliaţi, când, de ce şi ce autoritate(instanţă) judecătorească a iniţiat            
procedura penală, valoarea pedepsei, data finalizării, scutirii de pedeapsă); 

In ultimii 5 ani(în urmă cu 5 ani de la completarea chestionarului)s-au iniţiat împotriva              
dumneavoastră proceduri contravenţionale care s-au finalizat cu pedepse (în cazul răspunsului           
DA, cu excepţia contravenţiilor de circulaţie, detaliaţi, când, de ce, natura pedepsei şi             
denumirea autorităţii ce a iniţiat procedura contravenţională); 

21. În prezent aveţi vreo legătură cu cazuri penale sau contravenţionale(în cazul           
răspunsului DA, detaliaţi, de ce, denumirea autorităţii ce a iniţiat procedura);  

  
 

DATE SPECIALE  
 

22. Pe timpul desfăşurării activităţii în ţară sau străinătate aţi lucrat în locuri de              
muncă(sectoare) unde înainte de ocuparea funcţiei aţi completat chestionar de siguranţă sau            
declaraţie de siguranţă(în cazul răspunsului DA, precizaţi locul de muncă, denumirea funcţiei,            
perioada lucrată); 

23. Aţi avut cunoştinţă(anterior) de împrejurări(factori de risc) pe care le consideraţi            
importante din punctul de vedere al verificării de siguranţă (ex. vicii, informaţii ce pot              



constitui bază pentru compromiterea persoanei dumneavoastră, şantajarea dumneavoastră,        
etc.). 

  



 
DECLARAŢIE DE SIGURANŢĂ 

 
Declar că datele furnizate de mine corespund realităţii 
Sunt de acord ca serviciile de siguranţă naţională, în baza Legii CXXV/1995 şi în              

conformitate cu prevederile referitoare la verificarea de siguranţă, să strângă (culeagă) date cu             
privire la persoana mea(în legătură cu persoana mea). 

Am luat la cunoştinţă că dacă serviciile de siguranţă naţională nu pot obţine pe altă               
cale datele necesare-cu excepţia mijloacelor ce necesită aprobare externă – pot utiliza            
(desfăşura)culegerea secretă de informaţii privitoare la persoana mea. 

Am luat la cunoştinţă de faptul că serviciile de siguranţă naţională vor proceda şi la               
verificarea de siguranţă necesară a punctelor din chestionar necompletate. 

Am completat chestionarul conştient că prin răspunsurile date întrebărilor nu am           
obligaţia de a-i incluza pe aparţinători sau pe mine personal de comiterea de infracţiuni. 

 
 
 
Budapesta 19_____ 
 
 

______________________ 
 (semnătura, titlul) 

 
 
  



 
DECLARAŢIA SOŢULUI (SOŢIEI), 

PARTENERULUI DE VIAŢĂ, APARŢINĂTORULUI (MAJOR) 
AFLAT ÎN ÎNTREŢINERE ÎNTREŢINERE. 

 
Am fost informat(ă) că verificarea de siguranţă a soţului, partenerului de viaţă,            

aparţinătorului se poate referi (mă poate privi)şi la mine; în acest cadru, dacă serviciile de               
siguranţă naţională nu pot obţine pe altă cale datele necesare-cu excepţia mijloacelor aprobate             
de ministrul justiţiei – pot utiliza (desfăşura) culegerea secretă de informaţii privitoare la             
persoana mea. 

 
 
Budapesta 19______ 
 
 

___________________ 
(semnătura, titlul) 

 
  



 
STRICT SECRET!  

IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ! 
(după completare) 

 
CHESTIONAR DE SIGURANŢĂ 

pentru verificarea de siguranţă a candidaţilor, respectiv a celor ce lucrează în 
sectoare importante şi de încredere. 

 
VERIFICARE TIP "B" 
Date personale generale  

 
1. Numele şi prenumele; 
2. Numele anterior(numele dinainte de căsătorie, de fată) 
3. Locul naşterii, anul, luna, ziua; 
4. Numele mamei 
5. Numărul legitimaţiei personale (B.I.); 
 
 

Date privind cetăţenia 
 
6. Cetăţenia actuală; 
7. Cetăţenia anterioară(ţara, perioada. nr. documentului); 
8. In cazul cetăţeniei străine sau duble: 

- data începerii şederii prezente; 
- titlu, statut; 
- nr.autorizaţiei de stabilire, data eliberării, denumirea autorităţii ce a eliberat           

documentul; 
- nr. paşaportului; 
- denumirea autorităţii ce s-a ocupat cu cererea de şedere, imigrare; 
- denumirea autorităţii ce a procesat cererea de naturalizare, încetăţenire,          

respectiv obţinerea cetăţeniei, data întocmirii cererii. 
 
 
 

STAREA CIVILĂ ŞI DATE REFERITOARE LA APARŢINĂTORI 
 
9. Starea civilă(căsătorit, necăsătorit, căsătorită, necăsătorită, divortat(ă), menaj        

comun, văduv(ă); 
10.Date privind soţul, partenerul de viaţă(menaj):  

- numele şi prenumele; 
- numele anterior(dinainte de căsătorie/de-fată); 
- locul naşteri i, anul, luna, ziua; 
- numele mamei; 
- cetăţenia(vezi punctele 6, 7 şi 8); 
- ocupaţia, domeniul de»activitate; 
- locul de muncă titlul, adresa; 

11.Datele personale ale copiilor: 
- numele şi prenumele; 



- numele anterior(dinainte de căsătorie/fată); 
- locul naşterii, anul, luna, ziua; 
- numele mamei; 
- cetăţenia(vezi punctele 6, 7 şi 8); 
- ocupaţia, domeniul de activitate; 
- locul de muncă, titlul, adresa; 

12.Datele persoanelor, în vârstă de peste 18 ani, aflaţi în întreţinere/menaj comun,            
neprecizaţi mai sus: 

- numele şi prenumele; 
- numele anterior(dinainte de căsătorie/fată) 
- locul naşterii, anul, luna, ziua; 
- numele mamei; 
- cetăţenia(vezi punctele 6, 7 şi 8); 
- ocupaţia, domeniu4 de activitate; 
- locul de muncă, titlul, adresa;  

13.Aparţinători aflaţi în străinătate: 
- numele şi prenumele; 
- locul naşterii, anul, luna, ziua; 
- domiciliul/adresa; 
- ocupaţia, domeniul de activitate; 
- cetăţenia; 
- gradul de rudenie; 
 
 

DATE PRIVIND ADRESA.LOCUL ŞEDERII. 
 
14.Adresa permanentă actuală(localitate, sector, strada, nr. imobilului, scara, etaj,         

apartament); 
15.Adresa provizorie; 
16.Locul şederii(în situaţia în care nu este identic cu 14 sau 15). 
17.Adresele permanente şi provizorii unde aţi stat mai mult de 3 luni(din ultimii 5              

ani); 
18.Dacă aţi avut perioade de şedere în străinătate, mai mari de 6 luni, precizaţi adresa               

şi scopul şederii(din ultimii 15 ani); 
 
 

Date privind pregătirea şcolară 
 
19.Denumirea celei mai importante instituţii de învăţământ absolvite-şi în cazul          

studiilor din străinătate - adresa, durata pregătirii, data absolvirii, data întocmirii şi numărul             
documentului doveditor al absolvirii şi nivelului de pregătire; 

 
 

Date în legătură cu ocupaţia 
 

20.Ocupaţia actuală, funcţia, încadrarea, denumirea şi adresa locului de muncă          
(instituţiei, agentului); 

21.Ocupaţii anterioare, funcţii, încadrări şi domenii de activitate anterioare(cu         
Drecizarea perioadelor, din ultimii 5 ani), denumirea şi adresa locului de muncă/instituţiei,            



agentului; 
 
 

Date militare 
 
22.Aţi efectuat serviciul militar?(când, unde, pregătire militară specială); 
 
 

Date referitoare la venituri si situaţia materială 
 

23. Venitul brutto total anual provenit din ocupaţia de bază; 
24. Sursele veniturilor brutto anuale, mai mari de 500.000 HUF, din alte ocupaţii decât              

cea de bază; 
25. Datorii, obligaţii financiare faţă de autorităţile de stat(impozite, asigurări 
sociale), instituţii financiare(din ultimii 5 ani); 
26.în ultimii 5 ani s-au aflat în curs, împotriva dumneavoastră, proceduri 
executorii, dacă răspunsul este DA, de ce ?; 
27. Vă manifestaţi cointeresarea faţă de societăţi comerciale autohtone sau străine: 

- denumirea societăţii, adresa;  
- domeniul de activitate; 
- caracterul cointeresării (propietar, copropietar, membru în Consiliul de         

Conducere, consilier etc.); 
 
 

Date privind cazierul 
(proceduuri penale sau contravenţionale) 

 
28. în ultimii 15 ani (în urmă cu 15 ani de la data completării chestionarului)s-au              

iniţiat împotriva dumneavoastră sau soţiei(partenerului de viaţă) proceduri penale finalizate cu           
pedepse penale/ juridice(în cazul răspunsului DA, detaliaţi, când, de ce şi ce            
autoritate(instanţă) judecătorească a iniţiat procedura, natura pedepsei, data finalizării, scutirii          
de pedeapsă); 

În ultimii 5 ani(m urmă-ctr:5"ani de la" data completării chestionarului) s-au iniţiat            
împotriva dumneavoastră sau soţiei(partenerului de viaţă) proceduri contravenţionale care         
s-au finalizat cu pedepse (în cazul răspunsului DA, cu excepţia contravenţiilor de circulaţie,             
detaliaţi, când, de ce, natura pedepsei şi denumirea autorităţii ce a iniţiat procedura             
contravenţională); 29.în prezent aveţi vreo legătură cu cazuri penale sau contravenţionale(în           
cazul răspunsului DA, cu excepţia contravenţiilor de circulaţie, detaliaţi, de ce, instanţa            
judecătorească, autoritatea); 

 
 

DATE SPECIALE 
 

30.Pe timpul desfăşurării activităţii în ţară sau străinătate aţi lucrat în locuri de             
muncă(sectoare) unde înainte de ocuparea funcţiei aţi completat chestionar de siguranţă sau            
declaraţie de siguranţă(în cazul răspunsului DA, precizaţi locul de muncă, denumirea funcţiei,            
perioada lucrată); 

31.In cariera dumneavoastră aţi remarcat situaţii care ar putea confirma          
prezenţa/interesul serviciilor de informaţii străine (contactare, recrutare, încercări de         



compromitere), dacă DA, vă rugăm precizaţi detalii; 
32.La ce nivel menţineţi relaţii personale cu cetăţenii străini? Numiţi cele mai            

importante relaţii(max.10 persoane): 
- numele şi prenumele ; 
- locul naşterii, anul, luna, ziua; 
- adresa/domicilul; 
- ocupaţia, locul de muncă; 
- cetăţenia; 
- caracterul relaţiei, scurtă caracterizare; 

33.Aveţi sau aţi avut contacte cu persoane despre care ştiţi că sunt sau au fost               
încadrate pe funcţii guvernamentale străine/funcţii de conducere în guvern? (Dacă DA,           
precizaţi amănunte); 

34.Aveţi sau aţi avut contacte cu persoane despre care ştiţi că au fost sau sunt               
încadrate în servicii de informaţii străine(sau structuri de acoperire ale acestora / Dacă DA,              
precizaţi amănunte); 

35.Aţi avut cunoştinţă (anterior) de împrejurări(factori de risc) pe care le consideraţi            
importante din punctul de vedere al verificării de siguranţă (ex. vicii, informaţii ce pot              
constitui bază pentru compromiterea persoanei dumneavoastră, şantajarea dumneavoastră,        
etc.). 

36.Aveţi contacte cu organizaţii, mişcări, grupări etc. care desfăşoară activităţi de           
contestare a principiilor constituţionale ale democraţiei statului de drept, sau altele cu            
asemenea caracter.(Dacă DA, precizaţi amănunte). 

 
  



„B” 
DECLARAŢIE DE SIGURANŢĂ 

 
Declar că datele furnizate de mine corespund realităţii. 
Sunt de acord ca serviciile de siguranţă naţională, în baza Legii CXXV/1995 şi în              

conformitate cu prevederile referitoare la verificarea de siguranţă, să strângă (culeagă) date            
ce-privesc persoana mea (în legătură cu persoana mea). 

Am luat la cunoştinţă că dacă serviciile de siguranţă naţională nu pot obţine, pe altă               
cale datele necesare-cu excepţia mijloacelor ce necesită aprobări externe – pot utiliza            
(desfăşura}culegerea secretă de informaţii privitoare la persoana mea. 

Am luat la cunoştinţă de faptul că serviciile de siguranţă naţională vor proceda şi la               
verificarea de siguranţă necesară a punctelor din chestionar necompletate. 

Am completat chestionarul conştient că prin răspunsurile date întrebărilor nu am           
obligaţia de a-i incluza pe aparţinători sau pe mine de comiterea de infracţiuni.  

 
Budapesta 19________ 
 
 

_________________ 
(semnătura, titlul) 

  



 
DECLARAŢIA SOTULUI(SOŢIEI), 

PARTENERULUI DE VIAŢĂ, APARŢINĂTORULUI(MAJOR) AFLAT ÎN 
ÎNTREŢINERE. 

 
 

Am fost informat (ă) că verificarea de siguranţă a soţului, partenerului de viaţă,             
aparţinătorului se poate referi(mă poate privi)şi la mine; în acest cadru, dacă serviciile de              
siguranţă naţională nu, pot obţine pe altă cale datele necesare-cu excepţia mijloacelor aprobate             
de ministrul justiţiei –pot utiliza (desfăşura) culegerea secretă de informaţii privitoare Ia            
persoana mea. 

 
Budapesta 19______ 
 
 
 

_________________ 
(semnătura, titlul) 

 
 

 



STRICT SECRET!  
IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ!  

(după completare) 
 
 

CHESTIONAR DE SIGURANŢĂ 
pentru verificarea de siguranţă a candidaţilor, respectiv a celor ce lucrează în 

sectoare importante şi de încredere 
 

VERIFICARE TIP "C" 
Date personale generale 

 
1.Numele şi prenumele; 
2.Numele anterior(dinainte de căsătorie, de-fată); 
3.Locul naşterii, anul, luna, ziua; 
4.Numele mame 
5.Numărul legitimaţiei personale (B.I.); 
 
 

Date privind cetăţenia 
 
6.Cetăţenia actuală; 
7.Cetăţenia anterioară(ţara, perioada. nr. documentu!ui); 
8.În cazul cetăţeniei străine sau duble: 

- data începerii şederii prezente; 
- titlu, statut; 
- nr. autorizaţiei de stabilire, data eliberării, denumirea autorităţii ce a eliberat            

documentul; 
- nr. paşaportului; 
- denumirea autorităţii ce s-a ocupat cu cererea de şedere, imigrare; 
- denumirea autorităţii ce a procesat cererea de naturalizare, încetăţenire,          

respectiv obţinerea cetăţeniei, data întocmirii cererii. 
 
 
 

STAREA CIVILĂ ŞI DATE REFERITOARE LA APARŢINĂTORI 
 

9.Stareacivilă (căsătorit, necăsătorit, căsătorită, necăsătorită, divorţat(ă), menaj comun,        
văduv(ă); 

10.Date privind soţul, partenerul de viaţă (menaj): 
- numele şi prenumele; 
- numele anterior(dinainte de căsătorie/de fată); 
- locul naşterii, anul, luna, ziua;  
- numele mamei;  
- cetăţenia(vezi punctele 6, 7 şi 8); 
- ocupaţia, domeniul de activitate; 
- locul de muncă, titlul, adresa; 

11.Datele personale ale copiilor: 
- numele şi prenumele;  



- numele anterior(dinainte de căsătorie/fată,  
- locul naşterii, anul, luna, ziua;  
- numele maniei; 
- cetăţenia(vezi punctele 6, 7 şi 8); 
- ocupaţia, domeniul de activitate; 
- locul de muncă, funcţia, adresa; 

12.Datele persoanelor, în vârstă de peste 18 ani, aflaţi în întreţinere/menaj comun,            
neprecizaţi  mai sus: 

- numele şi prenumele; 
- numele anterior(dinainte de căsătorie/fată); 
- locul naşterii, anul, luna, ziua; 
- numele mamei; 
- cetăţenia(vezi punctele 6, 7 şi 8); 
- ocupaţia, domeniul de activitate; 
- locul de muncă, funcţia, adresa;  

13.Aparţinători aflaţi în străinătate: 
- numele şi prenumele; 
- locul naşterii, anul, luna, ziua; 
- domiciliul/adresa;  
- ocupaţia, domeniul de activitate; 
 - cetăţenia(vezi punctele 6, 7 şi 8);  
- gradul de rudenie; 
 
 

DATE PRIVIND ADRESA.LOCUL ŞEDERII. 
 
14.Adresa permanentă actuală(localitate, sector, strada, nr. imobilului,  
scara, etaj ,apartament); 
15.Adresa provizorie; 
16.Locul şederii(în situaţia în care nu este identic cu 14 sau 15). 
17.Adresele permanente şi provizorii unde aţi stat mai mult de 3 luni(din ultimii 15              

ani); 
18.Dacă aţi avut perioade de şedere în străinătate, mai mari de 6 luni, precizaţi adresa               

şi scopul şederii(din ultimii 15 ani); 
 
 
 

Date privind pregătirea şcolară 
 

19.Precizaţi(listaţi) instituţia de învăţământ unde aţi fost elev sau cursant, începând cu            
şcoala medie(denumirea instituţiei, adresa, perioada pregătirii, data absolvirii, numărul şi data           
de întocmire/eliberare a documentelor doveditoare ale absolvirii şi nivelului de pregătire); 

20.În cazul studiilor în străinătate precizaţi denumirea instituţiei de învăţământ,          
adresa, perioada studiilor, data absolvirii, data şi numărul documentelor doveditoare ale           
absolvirii şi nivelului de pregătire); 

21.Gradul ştiinţific(unde a fost obţinut, când, tematica lucrării); 
22.PubIicaţii ştiinţifice, profesionale(titlul, locul apariţiei, data, problematica       

abordată); 
23.Limbi străine cunoscute, nivel; 



 
 

Date în legătură cu ocupaţia 
 
24. Ocupaţia actuală, funcţia-încadrarea, denumirea şi adresa locului de muncă          

(instituţiei, agentului); 
25. Ocupaţii anterioare, funcţii-încadrări şi domenii de activitate anterioare(cu         

precizarea perioadelor, din ultimii 15 ani), denumirea şi adresa locului de muncă/ instituţiei,             
agentului; 

Dacă rampa juridică de muncă a încetat din iniţiativa instituţiei/agentului precizaţi            
împrejurările şi cauzele ; 

 
 

Date militare 
 
26.Aţi efectuat serviciul militar ? (când, unde, pregătire militară specială); 
 
 

Date referitoare la venituri şi situaţia materială 
cu referire la dumneavostră, soţie, parteneri de-viaţă 

 
27.Venitul brutto total anual provenit din ocupaţia de bază; 
28.Sursele veniturilor brutto anuale, mai mari de 500.000 HUF, din alte ocupaţii decât             

cea de bază; 
29.Datorii, obligaţii financiare faţă de autorităţile de stat(impozite, asigurări 
sociale), instituţii financiare (din/ultimii 15 ani); 
30. Vă manifestaţi cointeresarea faţă de societăţi comerciale autohtone, înregistrate la           

Registrul Comerţului (echivalent): 
- denumirea societăţii comerciale, adresa, domeniul de activitate; 
- caracterul cointeresării (propietar, copropietar, mernbru în Consiliul de         

Conducere, consilier etc.); 
31.Aveţi contacte/relaţii oficiale cu firme/societăţi comerciale înregistrate în        

străinătate.Caracterul cooperării/relaţiei: 
- denumirea societăţii comerciale, adresa; 
- domeniul de activitate; 
- locul înregistrării; 

32.In ultimii 15 ani împotriva dumneavoastră sau a activităţilor comerciale desfăşurate           
s-au aflat în curs proceduri executorii(în cazul răspunsului DA, detaliaţi, când, de ce, instanţa              
sau autoritatea ce a iniţiat procedura respectivă); 

 
 

Date privind cazierul 
(proceduri penale sau contravenţionale) 

33. În ultimii 15 ani(în urmă cu 15 ani de la data completării chestionarului)s-au iniţiat               
împotriva dumneavoastră sau soţiei(partenerului de viaţă)proceduri penale finalizate cu         
pedepse penale/juridice (în cazul răspunsului DA, detaliaţi, când, de ce şi ce autoritate,             
instanţă judecătorească a iniţiat procedura, valoarea(natura) pedepsei, data finalizării, scutirii          
de pedeapsă); 

În ultimii 5 ani (m-urmă cu 5 ani de la data completării chestionarului) s-au iniţiat               



împotriva dumneavoastră sau soţiei (partenerului de viaţă) proceduri contravenţionale sau          
disciplinare care s-au finalizat cu pedepse (în cazul răspunsului DA, detaliaţi-cu excepţia            
contravenţiilor de circulaţie-când, de ce, valoarea pedepsei); 

34.În prezent aveţi dumneavoastră, soţia sau partenerul de viaţă-vreo legătură cu           
cazuri penale, contravenţionale, disciplinare, de despăgubire(în cazul răspunsului DA- cu          
excepţia contravenţiilor de circulaţie-detaliaţi, de ce, autoritatea sau instanţa judecătorească); 

 
 

DATE SPECIALE 
 
35.Pe timpul desfăşurării activităţii, în ţară sau străinătate, aţi lucrat în locuri de             

muncă(sectoare) unde înainte de ocuparea funcţiei aţi completat chestionar de siguranţă sau            
declaraţie de siguranţă(în cazul răspunsului DA, precizaţi locul de muncă, denumirea funcţiei,            
perioada lucrată/de activitate); 

36. În cariera dumneavoastră aţi remarcat situaţii care ar putea confirma           
prezenţa/interesul serviciilor de informaţii străine (contactare, recrutare, încercări de         
compromitere), dacă DA, vă rugăm precizaţi detalii; 

Cu referire la dumneavoastră, soţie(partener de viaţă); 
37. La ce nivel menţineţi relaţii personale cu cetăţenii străini? Numiţi cele mai             

importante relaţii(max.!5 persoane): 
- numele şi prenumele; 
- locul naşterii, anul, luna, ziua; 
- domicilul/adresa; 
- ocupaţia, locul de muncă; 
- cetăţenia; 
- caracterul relaţiei, scurtă caracterizare; 

38.Aveţi sau aţi avut relaţii/contacte cu persoane despre care ştiţi că sunt sau au fost               
încadrate pe funcţii guvernamentale străine (funcţii de conducere în guvern) ? Dacă DA,             
precizaţi amănunte; 

39. Aveţi sau aţi avut relaţii/contacte cu persoane despre care ştiţi că au fost sau sunt                
încadrate în servicii de informaţii străine(sau structuri de acoperire ale acestora). Dacă DA,             
precizaţi amănunte; 40.Consumaţi alcool, în ce cantitate, (măsură): 

- v-aţi confruntat cu viciul alcoolului?(dependenţa de alcool); 
- aţi fost la cură de dezalcoolizare; 

41. Ocazional sau sistematic aţi consumat, comercializat sau procurat         
droguri/stupefiante sau medicamente cu efecte narcotizante.când.în ce cantitate.ee tip; 

42. În afara căsătoriei sau menajului comun aveţi relaţii cu alţi parteneri (şi             
homoxesuale); 

43. Aveţi sau aţi avut contacte, relaţii cu organizaţii, mişcări, grupări etc. care             
desfăşoară activităţi de contestare a principiilor constituţionale ale democraţiei statului de           
drept sau altele cu asemenea caracter.(Dacă DA, precizaţi amănunte). 

44. În afară de cele de mai sus cunoaşteţi (aveţi cunoştinţă) de împrejurări (factori de               
risc) pe care le consideraţi importante din punctul de vedere al verificării de siguranţă(ex.              
informaţii ce pot fi folosite pentru compromitere sau şantaj); 

45.Puteţi numi persoane ce pot da referinţe şi relaţii despre dumneavoastră           
(max.3persoane), cu care sunteţi în relaţii de rudenie sau dependenţă: 

- nume, adresă, telefon; 
- de când vă cunoaşteţi; 
 



  



 
DECLARAŢIE DE SIGURANŢĂ 

 
Declar că datele furnizate de mine corespund realităţii. 
Sunt de acord ca serviciile de siguranţă naţională, în baza Legii CXXV/1995 şi în              

conformitate cu prevederile referitoare la verificarea de siguranţă, să strângă/culeagă date ce            
privesc persoana mea/în legătură cu persoana mea. 

Am luat la cunoştinţă că dacă serviciile de siguranţă naţională nu pot obţine, pe altă               
cale datele necesare pot utiliza (desfăşura)culegerea secretă de informaţii privitoare la           
persoana mea. 

Am luat la cunoştinţă de faptul că serviciile de siguranţă naţională vor proceda şi la               
verificarea de siguranţă a punctelor din chestionar necompletate. 

Am completat chestionarul conştient că prin răspunsurile date întrebărilor nu am           
obligaţia de a-i incluza pe aparţinători sau pe mine de comiterea de infracţiuni 

 
Budapesta 19______ 
 
 
 

___________________ 
(semnătura, titlul) 

 
 
  



 
DECLARAŢIA SOŢULUI (SOŢIEI), 

PARTENERULUI DE VIAŢĂ, APARŢINĂTORULUI (MAJOR) AFLAT ÎN 
ÎNTREŢINERE. 

 
 

Am fost informat (ă) că verificarea de siguranţă a soţului, partenerului de viaţă,             
aparţinătorului se poate referi(mă poate privi)şi la mine; în acest cadru, dacă serviciile de              
siguranţă naţională nu pot obţine pe altă cale datele necesare pot utiliza(desfăşura)culegerea            
secretă de informaţii privitoare la persoana mea. 

 
Budapesta 19________ 
 
 
 
 

_________________ 
(semnătura, titlul) 

 
 


