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    Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra Propunerii legislative 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2008 
privind accesul la propriul dosar şi desconspirarea Securităţii, trimisă cu adresa nr. 
Pl- x 157 din 3 mai 2022 și înregistrată cu nr. 4c-13/342 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 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar şi 
desconspirarea 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 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2008 
privind accesul la propriul dosar şi desconspirarea Securităţii, trimisă cu adresa nr. 
Pl-x 157 din 3 mai 2022 și înregistrată cu nr. 4c-13/342 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. 220 din 7 martie 2022, a avizat negativ 
propunerea legislativă. 
 Consiliul Economic și Social a avizat favorabil propunerea legislativă. 
 Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a avizat 
negativ propunerea legislativă cu avizul nr. 4c-15/140 din 18 mai 2022. 
 Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor a avizat negativ 
propunerea legislativă prin avizul nr. 4c-19/102 din 18 mai 2022. 
 Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților 
naționale a avizat negativ propunerea legislativă cu avizul nr. 4c-5/291 din 10 mai 
2022. 
 Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării a avizat 
favorabil propunerea legislativă prin avizul nr. 4c-21/92 din 10 mai 2022. 
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2008. Potrivit expunerii de 
motive, iniţiativa legislativă vizează extinderea dreptului de acces la dosr, prin 
includerea cetăşenilor Republicii Moldova printre beneficiari, o mai bună 
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reglementare a activităţii curente a CNSAS, asigurarea transparenţei 
decizionale în cadrul Colegiului, ca organ de conducere colectivă. 

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 
(fizic/online) 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 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar şi 
desconspirarea 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 

 


