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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

Alt. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24 din 5 martie 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 şi se completează, după cum urmează:

Alt II. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3', cu următorul cuprins:

„CNSAS iniţiază, din oficiu şi de îndată, acţiuni în constatarea calităţii de lucrător al 
Securităţii, pentru persoanele care, având calitatea de ofiţer, subofiţer sau angajat civil al 
Securităţii sau al Ministerului de Interne, inclusiv sub acoperire, în perioada 6 martie 1945 - 
22 decembrie 1989, au desfăşurat activităţi prin care au vizat suprimarea sau îngrădirea 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.”

Alt I Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat publicată în Monitorul Oficial, 
Partea I nr. 556 din 27 iulie 2015, în vigoare de la 01 ianuarie 2016 se modifică şi se 
completează, după cum urmează:

Alt II La articolul 71 se introduce un nou alineat 71 (1) h cu următorul cuprins:

„Nu beneficiază de pensia de serviciu, acordată militarilor în baza legii, lucrătorii Securităţii, 
adică persoanele care, având calitatea de ofiţer, subofiţer sau angajat civil al Securităţii sau al



Ministerului de Interne, inelusiv sub acoperire, în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 
1989, au desfăşurat activităţi prin care au vizat suprimarea sau îngrădirea drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ale omului şi a căror calitate a fost constatată prin hotărâre 
judecătorească definitivă şi irevocabilă.”

Art III La articolul 72 se introduce un nou alineat 72 (5) cu următorul cuprins:

„Punerea în mişcare a acţiunii judecătoreşti pentru constatarea calităţii de lucrător al 
Securităţii atrage de drept suspendarea plăţii pensiei de serviciu până la soluţionarea 
definitivă a cauzei.”


