
ROMANIA

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

EXPUNERE DE MOTIVE

Desecretizarea arhivei Securităţii şi deconspirarea aparatului represiv al statului 
comunist sunt două componente esenţiale pentru reconstrucţia civică şi democratică a 
României. Activitatea Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS), 
instituţia căreia Parlamentul i-a încredinţat mandatul legal de a prelua şi gestiona în interes 
public arhivele secrete ale regimului totalitar comunist, este reglementată prin OUG Nr. 
24/2008, act normativ care a avut numeroase efecte pozitive în societate.

Cu toate acestea, experienţa instituţională acumulată de CNSAS în cei paisprezece ani 
de aplicare a prevederilor OUG Nr. 24/2008, precum şi nevoia societăţii româneşti de a încheia 
în mod just un capitol traumatic al istoriei recente, impun actualizarea cadrului legislativ, astfel 
încât el să corespundă exigenţelor etice şi juridice ale prezentului.

în primul rând. Proiectul aduce deconspirarea Securităţii din sfera abstractă a blamului 
moral, care conform OUG Nr. 24/2008 se rezumă la simpla publicare a numelor lucrătorilor 
Securităţii în Monitorul Oficial, Partea a IlI-a, în sfera concretă a sancţionării abuzurilor şi 
încălcărilor drepturilor omului de care aceştia s-au făcut vinovaţi în perioada 6 Martie 1945-22 
Decembrie 1989, potrivit hotărârilor definitive ale instanţelor.

Propunerea de modificare a Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, în 
sensul eliminării pensiilor de serviciu pentru persoanele declarate lucrători ai Securităţii prin 
hotărâri definitive ale instanţelor, se adaugă "altor acte normative în vigoare, care prevăd 
sancţiuni sau consecinţe concrete pentru foştii ofiţeri de Securitate şi Miliţie, respectiv; Legea 
Nr. 188/1999 (Statutul Funcţionarilor Publici), cu modificările şi completările ulterioare, Legea 
Nr. 304/2004, privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi Legea Nr. 341/2004, a Recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au 
contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989.

Legile sus-menţionate stabilesc incompatibilităţi privind deţinerea, de către foştii 
lucrători ai Securităţii, aşa cum sunt definiţi de OUG Nr. 24/2008, a unei funcţii publice, a 
calităţii de magistrat sau a celei de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989.



Niciuna dintre aceste legi nu rezolvă însă o situaţie de incompatibilitate mult rnai gravă: cea în 
care foştii lucrători ai Securităţii beneficiază pe deplin de toate drepturile şi beneficiile cadrelor 
militare, deşi instanţa a stabilit, printr-o hotărâre irevocabilă, că au încălcat drepturile şi 
libertăţile fundamentale ale omului, prevăzute în tratatele internaţionale ratificate de România, 
precum şi drepturile civile, prevăzute în Constituţiile române în vigoare la data săvârşirii 
faptelor.

După mai mult de trei decenii de la Revoluţia din 1989, statul român democrat plăteşte, 
din bugetul public, drepturi şi beneficii pentru foştii lucrători ai Securităţii, care prin activitatea 
lor au contribuit direct şi substanţial la menţinerea regimului totalitar comunist. Proiectul 
elimină această stare de lucruri, inacceptabilă şi incompatibilă cu normele etice şi juridice 
definitorii pentru un stat de drept.

Modificările propuse elimină caracterul discriminatoriu şi aleatoriu al verificării foştilor 
ofiţeri de Securitate şi Miliţie, aşa cum este aceasta reglementată de OUG Nr. 24/2008. în 
forma actuală a actului normativ, foştii lucrători ai Securităţii şi Miliţiei cu atribuţii pe linie de 
Securitate pot fi verificaţi de CNSAS numai în două situaţii:

1) ca urmare a accesului cetăţenilor la propriul dosar, în cazul în care aceştia depun o 
cerere de verificare pentru ofiţerii menţionaţi în documentele consultate şi

2) dacă foştii ofiţeri de Securitate şi Miliţie deţin vreuna dintre funcţiile sau demnităţile 
publice menţionate la art. 3 din OUG Nr. 24/2008.

Limitarea verificării cadrelor de Securitate şi Miliţie la cele două categorii prevăzute de 
legea actuală întârzie şi diminuează substanţial procesul de deconspirare a aparatului represiv 
comunist, prin eliminarea posibilităţii de verificare din oficiu, pe care CNSAS să o poată iniţia 
atunci când documentele din arhiva pe care o gestionează atestă încălcarea drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ale omului, sau săvârşirea unor abuzuri care au avut consecinţe grave 
asupra cetăţenilor şi asupra societăţii româneşti, în ansamblul ei. Propunerea legislativă rezolvă 
această carenţă majoră a actualei norme legale, permiţând valorificarea integrală a informaţiei 
din arhiva CNSAS şi asigurând, în egală măsură, o verificare nediscriminatorie a foştilor 
angajaţi ai Securităţii şi Miliţiei.

în numele iniţiatorilor:

itălin^rulă



Lista susţinători
Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii şi a Legii nr. 223/2015

privind pensiile militare de stat

SEMNĂTURĂNR. PARLAMENTAR PARTID

X
/5, ot\J /

<

G>:w(j

l ItS <2- ,5

Of!^-
t z>ul^

h k^AO (>< A) (TU

^QpTx'' K 'Oigi'
l<r\As^ 'jfi-AQ.M

10 V)5^
M M

%th
CILLkS

cvi/U-CtAPU
3)|MÎCfr Si'WiV - HoNiCA-

. (2/A

/ i/^v JS'fyvu usi.
.^lĂ/tw lo>4n

, i/j/i(yfx A Q ly.a
17



Lista susţinători
Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii şi a Legii nr. 223/2015

privind pensiile militare de stat

SEMNĂTURĂNR PARLAMENTAR PARTID

/ve&oj /2eKi/iI
2-

K

A;<rAGu eceiu/l
6 . (ASf^

CRhTiA/^ T2. U3(Z.
0L L'WL%

(/SA.1
fo

/JS>^n z
US/Q^
OCAJii )p/ao^4 ap^sTi'rjA-

4î^, t/yL.
•AT

^dc>c<2<scy^

'^rlAt^ f U'saS/

^î/âA.12
^UjiAlOAfA- iinfroOtrA^ Use

\(. tAWftM oi



Lista susţinători
Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii şi a Legii nr. 223/2015

privind pensiile militare de stat

SEMNĂTURĂNR. PARLAMENTAR PARTID

1 Oana-Silvia ŢOIU USR
7—



Lista susţinători
Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii şi a Legii nr. 223/2015

privind pensiile militare de stat

NR. PARLAMENTAR SEMNĂTURĂ PARTID

silviu Dehelean1. USR



Lista susţinători
Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii şi a Legii nr. 223/2015

privind pensiile militare de stat

SEMNĂTURĂNR. PARLAMENTAR PARTID

dSK/./



Lista susţinătorilor
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii şi a Legii nr.
223/2015 privind pensiile militare de stat

SEMNĂTURĂNR. DEPUTAT PARTID

6-



llşta sustmatori
Proiect de lege pentru mod»flcanea şl completarea Ordonanţei de urgersţă a Suvemuîui nr. 
aV^pos piMnd accesul la propriul dosar şi deconspirarea Secufităţii şl a Legii nr. 223/2015

privind pensiîle militare de stat

NIL parlamehtâr SlMiafOTA PAKWD

K



Lista susţinători
Proiect de lege pentru modificarea ţi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarca Securităţii şl a legii nr, 223/2015

privind pensiile militare de stat

Sf-MNATURÂrARI.AMI.VTARNR. PARTID

V‘>kVt/Vb 5i^6‘U CO^titfJ


