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    Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra Propunerii legislative 
privind deconspirarea urmaşilor lucrătorilor Securităţii care ocupă demnităţi sau 
funcţii publice prin completarea Ordonanţei de urgenţă nr.24/2008 privind accesul 
la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, trimisă cu adresa nr. Pl- x 153 din 3 
mai 2022 și înregistrată cu nr. 4c-13/338 din 4 mai 2022. 

     În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor organice. 

 
 

 

                                          PREŞEDINTE, 
 

                                       Laura – Cătălina Vicol - Ciorbă 
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RAPORT 

asupra Propunerii legislative privind deconspirarea urmaşilor lucrătorilor 
Securităţii care ocupă demnităţi sau funcţii publice prin completarea Ordonanţei 
de urgenţă nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea 
Securităţii 
 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere, în fond, cu Propunerea legislativă 

privind deconspirarea urmaşilor lucrătorilor Securităţii care ocupă demnităţi sau 
funcţii publice prin completarea Ordonanţei de urgenţă nr.24/2008 privind accesul 
la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, trimisă cu adresa nr. Pl-x 153 din 3 
mai 2022 și înregistrată cu nr. 4c-13/338 din 4 mai 2022. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 
91 alin. (8) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, Camera  Deputaţilor este primă Cameră 
sesizată. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 460/26.04.2022, a avizat negativ 
propunerea legislativă. 
 Consiliul Economic și Social a avizat negativ propunerea legislativă cu 
avizul nr. 2167/12.04.2022. 
 Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 
naționale a avizat negativ propunerea legislativă.        
 Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor a avizat negativ 
propunerea legislativă prin avizul nr. 4c-19/101 din 18 mai 2022. 
 Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a avizat 
negativ propunerea legislativă prin avizul nr. 4c-7/266 din 10 mai 2022. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2008. Potrivit expunerii de motive, 
iniţiativa vizează instiuirea posibilităţii solicitării de informaţii privitoare la 
calitatea de lucrător al Securităţii a părinţilor persoanelor care ocupă anumite 
funcţiile de demnitate publică. Totodată, se propune publicarea pe pagina proprie 
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a Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii a unui registru 
public al tuturor lucrătorilor Securităţii care să permită interogarea după nume, 
după funcţia sau demnitatea publică ocupată sau după legătura de rudenie de 
gradul I cu o persoană care ocupa anumite funcţii de demnitate publică. 

În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei au 
examinat iniţiativa legislativă, expunerea de motive, avizul Consiliului Legislativ și 
avizul Consiliului Economic și Social în şedinţa desfășurată în sistem mixt din 31 
mai 2022.  
 La dezbateri, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost 
prezenţi conform listei de prezenţă. 

La dezbateri a participat, în calitate de invitat, conform dispozițiilor art. 57 
din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, domnul Constantin Buchet – Președinte al Colegiului C.N.S.A.S. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 
hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor 
respingerea Propunerii legislative privind deconspirarea urmaşilor lucrătorilor 
Securităţii care ocupă demnităţi sau funcţii publice prin completarea Ordonanţei 
de urgenţă nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea 
Securităţii. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor organice. 
                      
    
 
 
 
 
                         PREŞEDINTE,                                            SECRETAR, 
 
          Laura – Cătălina Vicol - Ciorbă                        Ladányi László-Zsolt 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Paul Şerban 

 


