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Legea nr. 194/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
76/2016 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de 

Protecţie Internă a Ministerului Afacerilor Interne   
 

În vigoare de la 30 iulie 2017 
 
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 609 din 27 iulie 2017. Nu există modificări până la 

30 iulie 2017. 
 
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.   
 
   Articol unic. -   Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 76 din 2 noiembrie 
2016 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Protecţie Internă 
a Ministerului Afacerilor Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891 
din 8 noiembrie 2016, cu următoarele modificări şi completări:   
   1. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul 
cuprins:   
    " (2) Activitatea desfăşurată de Direcţia Generală de Protecţie Internă în domeniul 
securităţii naţionale are caracter secret de stat."   
   2. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul 
cuprins:   
    " (3) Controlul asupra activităţii Direcţiei Generale de Protecţie Internă este exercitat de 
Parlamentul României, prin comisiile de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului."   
   3. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:   
    " Art. 8. -   (1) Directorul general al Direcţiei Generale de Protecţie Internă este numit şi 
eliberat din funcţie de către ministrul afacerilor interne."   
   4. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:   
    " Art. 13. -   (1) Datele şi informaţiile referitoare la ameninţările, vulnerabilităţile şi factorii 
de risc identificaţi sunt comunicate, după caz, beneficiarilor legali prevăzuţi de art. 11 din 
Legea nr. 51/1991, republicată, cu completările ulterioare, şi şefilor structurilor Ministerului 
Afacerilor Interne, în scopul îndeplinirii atribuţiilor specifice."   
   5. La articolul 24, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:   
    " Art. 24. -   (1) Finanţarea Direcţiei Generale de Protecţie Internă se realizează de la 
bugetul de stat, precum şi din alte surse, constituite conform legii."   
   6. La articolul 27, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:   
    " (3) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă, prin hotărâre a Guvernului, se stabilesc uniforma cadrelor militare 
ale Direcţiei Generale de Protecţie Internă, forma şi conţinutul insignei şi ale documentelor 
de legitimare."   
 
    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor 
articolului 75 şi ale articolului 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.   
 

   

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI 
DEPUTAŢILOR, 

PETRU-GABRIEL VLASE 

p. PREŞEDINTELE 
SENATULUI, 

IULIAN-CLAUDIU MANDA 

 
    Bucureşti, 24 iulie 2017.   
    Nr. 194.   
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