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Domnului Bălu Ștefan 
 
  Vă punem la dispoziție punctul de vedere transmis de DGPI după publicarea 
materialului de presă nominalizat de dumneavoastră, punct de vedere pe care îl 
considerăm relevant în speța indicată:  
 

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 544/20011, se 
exceptează de la liberul acces al cetățenilor informațiile din domeniul apărării 
naționale, siguranței și ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informațiilor 
clasificate, potrivit legii.  

În acest sens, menționăm că art. 3 alin. (2) din OUG nr. 76/20162 prevede că 
activitatea desfășurată de DGPI în domeniul securității naționale are caracter secret 
de stat. De asemenea, art. 10 alin. (1) și (2) din Legea nr. 51/19913 stipulează că 
activitatea de informații pentru realizarea securității naționale are caracter secret de 
stat, informațiile din acest domeniu neputând fi comunicate decât în condițiile 
acestei legi. 

Precizăm că, potrivit art. 2 alin. (1) din Legea nr. 51/1991, securitatea 
națională se realizează prin cunoașterea, prevenirea și înlăturarea amenințărilor 
interne sau externe ce pot aduce atingere valorilor prevăzute în art. 1 din actul 
normativ referit.  

În vederea îndeplinirii atribuțiilor legale prevăzute la art. 10 lit. a) din OUG nr. 
76/2016, respectiv identificarea amenințărilor, vulnerabilităților și factorilor de risc 
care pot conduce la tulburarea gravă a ordinii publice sau care vizează informațiile, 
patrimoniul, personalul, misiunile, procesul decizional și capacitatea operațională ale 
structurilor MAI, DGPI desfășoară activitățile prevăzute la art. 14 alin. (2) din Legea 
nr. 51/1991, iar dacă este cazul procedează la informarea beneficiarilor legali, în 
conformitate cu art. 13 din OUG nr. 76/2016.  

 
1 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare; 
2 privind înființarea, organizarea și funcționarea Direcției Generale de Protecție Internă a Ministerului Afacerilor 
Interne, aprobată cu completări prin Legea nr. 194/2017; 
3 privind securitatea națională a României, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
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Astfel, scopul derulării de către DGPI a activităților de informații, 
contrainformații și de protecție în domeniul securității naționale este de a cunoaște, 
preveni și înlătura amenințările care pot periclita valorile arătate la art. 1 din Legea 
nr. 51/1991. 

În subsidiar, în situația în care informațiile obținute privesc săvârșirea unor 
infracțiuni, DGPI are obligația de a informa organele de urmărire penală potrivit art. 
11 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1991. 

Totodată, în cazul în care din datele rezultate din activitățile autorizate prin 
mandat de securitate națională reiese suspiciunea rezonabilă privind pregătirea sau 
săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală, acestea sunt transmise în scris 
organelor de urmărire penală potrivit art. 61 din Codul de procedură penală, 
respectiv sub forma unui proces-verbal de sesizare, obligație stabilită de art. 21 alin. 
(1) din Legea nr.51/1991. 

De asemenea, facem precizarea că informațiile de interes public  circumscrise 
solicitării dumneavoastră au făcut obiectul informării publice prin intermediul 
comunicatului de presă difuzat joi, 12 ianuarie 2023, ce poate fi consultat accesând 
pagina de internet a unității, www.dgpi.ro, secțiunea Centrul de Presa 
(https://dgpi.ro/web/comunicate), acestuia fiindu-i anexat și răspunsul transmis 
publicației Recorder. 
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