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privind crearea registrului lucratorilor Securitatii si legaturilor de rudenie ale persoanelor care
ocupa demnitafi sau functii publice cu acestia prin completarea Ordonantei de urgenta nr. 24/2008
privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege:
Articol unic. - Ordonanta de urgenta nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar §i deconspirarea
Securitatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 182 din 10 martie 2008, cu modificarile
?i completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

La articolul 3, dupa alineatui (1), se introduc trei noi alineate, alin. (2)-(4), cu urmatorul cuprins:
„(2) Pentru a asigura dreptul de acces la informatii de interes public, orice cetatean roman, precum si
presa scrisa §i audiovizuala, partidele politico, organizatiile neguvemamentale legal constitute,
autoritatile §i institutiile publice au dreptul de a fi informate, la cerere, in legatura cu existenta sau
inexistenia calitatii de lucrator al Securitatii, in sensul prezentei ordonante de urgenta, a rudelor de pana la
gradul al Ill-lea ale persoanelor care ocupa urmatoarele demnitati sau functii:
a) Pre§edintele Romaniei;
b) deputat sau senator in Parlamentul Romaniei, membru in Parlamentul European;
c) membru al Guvemului;
d) Avocatul Poporului;
e) primar.

(3) Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitap'i publica pe pagina proprie de internet un
registru public al tuturor lucratorilor Securitatii.
(4) Registrul public permite interogarea dupa nume, si, daca este cazul, dupa urmatoarele criterii:
a) functia sau demnitatea pe care o ocupa sau au ocupat-o, in cazul demnitatilor si functiilor prevazute la
alin. (1);
b) legatura de rudenie de pana la gradul al Ill-lea cu persoanele care ocupa sau au ocupat demnitatile sau
functiile prevazute la alin. (2).”
Aceasta lege a fost adoptata de parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 ?i ale art. 76
alin. 1 din Constitutia Romaniei, republicata.
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