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              Bucureşti,06.12.2022   
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                Către, 
 
                         Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă 

 
 
 
 

           Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL PRELIMINAR asupra Propunerii 
legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.29/2000 privind sistemul 
naţional de decoraţii al României şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, trimis, spre 
dezbatere în fond, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și Comisiei pentru 
cultură, arte, mijloace de informare în masă,  cu adresa nr. Plx. 8 din 1 februarie 
2022. 
 În raport de obiectul şi conţinutul său,  propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Laura VICOL 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ,  

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
Bucureşti,06.12.2022 

Plx 8/2022 
 

 
RAPORT PRELIMINAR 

asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României şi a Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar şi 
deconspirarea Securităţii 

 
       În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi și Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în masă, au fost sesizate spre dezbatere în fond, cu 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.29/2000 privind 
sistemul naţional de decoraţii al României şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, trimis cu 
adresa nr. Plx. 8 din 1 februarie 2022 şi înregistrată cu nr. 4c-13/23 din 2 februarie 
2022. 
       Senatul,  în calitate  de primă  Cameră  sesizată, a respins inițiativa legislativă, 
în ședința din  20 decembrie 2021. 
      Potrivit dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 
alin. (9)  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor 
este Cameră decizională.  
       Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă, conform avizului 
nr.905 din 05.11.2021. 
       Consiliul Economic și Social a avizat favorabil propunerea legislativă, conform 
avizului nr.7268 din 19 octombrie  2021. 
 Guvernul României, prin punctul de vedre transmis, lasă Parlamentului 
oportunitatea adoptării acestei inițiative legislative. 

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a avizat 
favorabil inițiativa legislativă. 

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale 
a avizat favorabil inițiativa legislativă. 
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Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a avizat 
favorabil inițiativa legislativă. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.29/2000 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2008. 
Potrivit expunerii de motive, referitor la dispoziţiile Legii nr.29/2000, prin proiect 
se preconizează interzicerea acordării decoraţiilor persoanelor condamnate definitiv 
prin hotărâre judecătorească la o pedeapsă privativă de libertate şi persoanelor care 
au fost lucrători sau colaboratori ai organelor de securitate şi care au făcut poliţie 
politică, instituirea unor măsuri pentru verificarea membrilor ordinelor privind 
colaborarea cu organele de securitate, clarificarea modului în care persoanele 
condamnate definitiv prin hotărâre judecătorească la o pedeapsă privativă de 
libertate pot pierde calitatea de membru al unui ordin, retragerea calităţii de membri 
ai unui ordin persoanelor care au fost lucrători sau colaboratori ai organelor de 
securitate şi care au făcut poliţie politică, limitarea mandatului de cancelar care 
conduce Cancelaria Ordinelor la o perioadă cumulativă de maximum 10 ani, 
precum şi stabilirea unui termen pentru ocuparea funcţiilor vacante ale membrilor 
consiliului de onoare. Cu privire la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.24/2008, se preconizează includerea persoanelor decorate de către Preşedintele 
României în lista publică a Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor 
Securităţii cu privire la existenţa sau inexistenţa calităţii de lucrător al Securităţii 
sau de colaborator al acesteia. 
        Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia 
juridică, de disciplină și imunități a examinat propunerea legislativă în şedinţa din 
data de 6 decembrie  2022. 
        La dezbateri, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au fost 
prezenți conform listei de prezență.  

În urma dezbaterii, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au 
hotărât, cu unanimitate de voturi să transmită Comisiei pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă un  raport preliminar de adoptare a propunerii 
legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.29/2000 privind sistemul 
naţional de decoraţii al României şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, cu 
amendamente admise și respinse  care fac parte integrantă din raport. 
       În raport de obiectul şi conţinutul său,  propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 

 
                PREŞEDINTE,                                            SECRETAR, 
                 Laura VICOL                             Ladanyi Laszlo-Zsolt 
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                                                                                   Amendamente admise 
   
Nr. 
crt 

Text inițiativă Text adoptat de Comisia 
 (autorul  amendamentului) 

Motivare 

1 LEGE 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii 
al României şi a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la 
propriu dosar și deconspirare a Securității 

 

Nemodificat  

2 Art. I - Legea nr. 29/2000 privind sistemul 
naţional de decoraţii al României republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 
din 18 februarie 2014, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi 
completează după cum urmează: 

Nemodificat  

3 1. După articolul 3 se introduce un nou articol, 
art. 31 cu următorul cuprins: 

     Art. 31 - Decoraţiile nu pot fi conferite 
categoriilor menţionate la art. 3, respectiv 
persoanelor condamnate prin hotărâre 
judecătorească rămasă definitivă, persoanelor 
care au săvârşit fapte dezonorante care aduc 
prejudicii morale membrilor ordinului şi 
persoanelor care au fost lucrători sau 
colaboratori ai organelor de Securitate şi care 
au făcut poliţie politică. 

 
 
       Art. 31 - Decoraţiile nu pot fi conferite categoriilor 
menţionate la art. 3, respectiv persoanelor condamnate 
prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă la 
pedepse privative de libertate, persoanelor care au 
săvârşit fapte dezonorante care aduc prejudicii morale 
membrilor ordinului şi persoanelor care au fost 
lucrători sau colaboratori ai organelor de 
Securitate şi care au făcut poliţie politică. 
 

Autor: Grupul parlamentar PSD 
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Nr. 
crt 

Text inițiativă Text adoptat de Comisia 
 (autorul  amendamentului) 

Motivare 

4 2. La articolul 51, litera a) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

a) condamnarea, prin hotărâre 
judecătorească rămasă definitivă, Ia 
pedeapsa privativă de libertate, indiferent de 
modul de individualizare a executării 
pedepsei. 

Nemodificat  

5 3. La articolul 51, după litera b) se introduce o 
nouă literă, litera c) cu următorul cuprins: 

c) constatarea, prin hotărâre judecătorească 
rămasă definitivă, a faptului că persoana 
decorată, în sensul prezentei legi, a fost 
lucrător sau colaborator al Securităţii şi a 
desfăşurat activităţi de poliţie politică. 

4. La articolul 51, după litera b) se introduce o nouă 
literă, lit. c) cu următorul cuprins: 

c) constatarea, prin hotărâre judecătorească 
rămasă definitivă, a faptului că persoana decorată, 
în sensul prezentei legi, a fost lucrător sau 
colaborator al Securităţii , ca politie politica. 

Autor: Comisia juridica 

 

 

6 5.Articolul 52 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

Art. 52 - Pentru judecarea faptelor dezonorante 
care aduc prejudicii morale membrilor 
ordinului, altele decât cele prevăzute la art. 51 
Iit. a) şi c), se constituie un Consiliu de Onoare 
pentru fiecare ordin. 

 

Art. 52 - Pentru judecarea faptelor dezonorante care 
aduc prejudicii morale membrilor ordinului, altele 
decât cele prevăzute la art. 51 Iit. a) şi c), se constituie 
un consiliu de onoare pentru fiecare ordin. 
 
Autor: Comisia juridica 
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Nr. 
crt 

Text inițiativă Text adoptat de Comisia 
 (autorul  amendamentului) 

Motivare 

7 (5) La  articolul 61, după alineatul (1) se 
introduce un nou alineat, alin.(11) cu următorul 
cuprins: 
11) Mandatul de cancelar nu poate depăși 10 
ani cumulativi. 

 
 
 
(11) Mandatul de cancelar nu poate depăși 10 ani 
cumulativ. 
 
Autor: Comisia juridica 

 

8 6.La articolul 86, alineatul (3) se modifică cu 
următorul cuprins: 

(3) În caz de vacantare a funcţiei de membru în 
Consiliul de Onoare, ceilalţi membri ai 
Consiliului de Onoare vor alege dintre 
cavalerii ordinului respectiv o altă persoană, în 
termen de maximum 30 de zile de la data 
vacantării funcţiei. 

6.La articolul 86, alineatul (3) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 

(3) În caz de vacantare a funcţiei de membru în 
consiliul de onoare, ceilalţi membri ai consiliului de 
onoare vor alege dintre cavalerii ordinului respectiv o 
altă persoană, în termen de maximum 30 de zile de 
la data vacantării funcţiei. 
 
Autor: Comisia juridica 

 

9 Art. II - În termen de 3 luni de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, Cancelaria Ordinelor 
solicită o declaraţie pe propria răspundere 
fiecărui membru, în sensul că a avut sau nu 
calitatea de lucrător al Securităţii sau de 
colaborator al acesteia. Verificarea calităţii de 
lucrător al Securităţii ori de colaborator al 
acesteia se va face conform Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind 
accesul la propriul dosar şi deconspirarea 

Nemodificat  
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Nr. 
crt 

Text inițiativă Text adoptat de Comisia 
 (autorul  amendamentului) 

Motivare 

Securităţii, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 293/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

10 Art. III - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
24/2008 privind accesul la propriul dosar şi 
deconspirarea Securităţii, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 10 
martie 2008, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 293/2008, cu 
modificările şi completările ulterioare, se 
completează după cum urmează: 

Art. III - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
24/2008 privind accesul la propriul dosar şi 
deconspirarea Securităţii, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 10 martie 
2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 293/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică și se completează după cum 
urmează: 

Autor: Comisia juridica 

 

11 1. La articolul 3, după litera z) se introduce o 
nouă literă, lit. aa), cu următorul cuprins: 

aa) persoanele decorate de către Preşedintele 
României în temeiul Legii nr. 29/2000 privind 
sistemul naţional de decoraţii al României, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Nemodificat  

12 1. La articolul 51 alineatul (1) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

(1) Persoanele care au fost numite sau alese în 
una dintre demnităţile ori funcţiile prevăzute la 
art. 3 lit. i)-y), cele care deţin titlul de luptător 
pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, 
cu excepţia celor care, la data de 22 decembrie 

1. La articolul 51 alineatul (1) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

(1) Persoanele care au fost numite sau alese în una 
dintre demnităţile ori funcţiile prevăzute la art. 3 lit. i)-
y), cele care deţin titlul de luptător pentru victoria 
Revoluţiei din decembrie 1989, cu excepţia celor care, 
Ia data de 22 decembrie 1989, nu împliniseră vârsta de 

Punerea în acord cu 
observațiile 
Consiliului 
Legislativ. 
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Nr. 
crt 

Text inițiativă Text adoptat de Comisia 
 (autorul  amendamentului) 

Motivare 

1989, nu împliniseră vârsta de 16 ani şi cele de 
la lit. aa) fac o declaraţie pe propria răspundere, 
conform modelului prevăzut în anexa Ia 
prezenta ordonanţă de urgenţă, în sensul că au 
avut sau nu calitatea de lucrător al Securităţii 
sau de colaborator al acesteia. Verificarea 
calităţii de lucrător al Securităţii ori de 
colaborator al acesteia se face la cererea 
persoanelor interesate şi/sau a autorităţilor, 
instituţiilor prevăzute la art. 3. 

16 ani precum și cele prevăzute la art.3 lit.aa)  fac o 
declaraţie pe propria răspundere, conform modelului 
prevăzut în anexa Ia prezenta ordonanţă de urgenţă, în 
sensul că au avut sau nu calitatea de lucrător al 
Securităţii sau de colaborator al acesteia. Verificarea 
calităţii de lucrător al Securităţii ori de colaborator al 
acesteia se face la cererea persoanelor interesate şi/sau 
a autorităţilor, instituţiilor prevăzute la art. 3. 
 
Autor: deputat Nicu Fălcoi – Grup USR 

 
13  „Art.IV. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar şi 
deconspirarea Securităţii, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.182 din 10 
martie 2008, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr.293/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi cu modificările 
şi completările aduse prin prezenta lege, va fi 
republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare”. 
 
Autor: deputat Nicu Fălcoi – Grup USR 

 

Punerea în acord cu 
observațiile 
Consiliului 
Legislativ. 
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                                                               Amendamente respinse 

 
Nr. 
crt 

Text inițiativă legislativă Amendament 1. Motivare pentru 
susținerea amendamentului 

2. Motivare pentru 
respingerea amendamentului 

Camera 
decizională 

1 1. După articolul 3 se introduce un nou 
articol, art. 31 cu următorul cuprins: 

Art. 31 - Decoraţiile nu pot fi conferite 
categoriilor menţionate la art. 3, respectiv 
persoanelor condamnate prin hotărâre 
judecătorească rămasă definitivă, 
persoanelor care au săvârşit fapte 
dezonorante care aduc prejudicii morale 
membrilor ordinului şi persoanelor care 
au fost lucrători sau colaboratori ai 
organelor de Securitate şi care au făcut 
poliţie politică. 

Art. 31 - Decorațiile nu pot fi conferite 
categoriilor menționate la art. 3, 
respectiv persoanelor condamnate prin 
hotărâre judecătorească rămasă 
definitivă, la pedeapsa privativă de 
libertate indiferent de modul de 
individualizare a executării 
pedepsei, persoanelor care au săvârșit 
fapte dezonorante care aduc prejudicii 
morale membrilor ordinului și 
persoanelor care au fost lucrători sau 
colaboratori ai organelor de Securitate 
și care au făcut poliție politică. 

 
Autor: deputat Nicu Fălcoi – Grup 

USR 

Prin vot amendamentul a 
fost respins 

 

2 (5) La  articolul 61, după alineatul (1) se 
introduce un nou alineat, alin.(11) cu 
următorul cuprins: 
11) Mandatul de cancelar nu poate 
depăși 10 ani cumulativi. 

11 ) Mandatul de cancelar este de 5 
ani, ce poate fi reînnoit o singură 
dată. 

 
Autor: deputat Nicu Fălcoi – Grup 

USR 

Prin vot amendamentul a 
fost respins 

 

 


