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PARLAMENTUL ROMANIEI 
SENAT

Nr. LXVI11/1089/2021

Catre

Biroul permanent al Senatului,

In temeiul prevederilor art. 35 alin.(l) lit. e) a doua liniuta din RegulamentuI 
Senatului, Comisia pentru constitutionalitate, prin adresa nr. B85 din 27.04.2021, a 
fost sesizata, in vederea stabilirii competentei de dezbatere ca prima Camera sesizata,
cu Propunerea legislativa privind crearea registrului lucratorilor Securitapi legaturilor 
de rudenie ale persoanelor care ocupa demnitap sau func^ii publice cu ace^tia prin 
completarea Ordonantei de urgenta nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar ^i 
deconspirarea Securitapi (885/2021), initiator; Nasui Claudiu-lulius-Gavril - deputat 
USR_PLUS.

Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare completarea cu trei 
alineate a art. 3 din Ordonan^a de urgenta a Guvernului nr.24/2008 privind accesul lo 
propriul dosar p deconspirarea Securitapi, aprobata cu modificari §i completari prin 
Legea nr.293/2008, cu modificarile 5i completarile ulterioare.

Prin proiect se propune extinderea dreptului ceta^enilor, al presei scrise §i 
audiovizuale, al partidelor politice, organizatiilor neguvernamentale legal constituite, 
autoritatilor §i institutiilor publice de a fi informati/informate, la cerere, m legatura cu 
existen^a sau inexisten^a calitatii de lucrator al Securitatii, in sensul actului normativ 
de baza, a rudelor de pana la gradul al Ill-lea ale persoanelor care ocupa urmatoarele 
demnitati sau functii: Presedintele Romaniei, deputat sau senator m Parlamentul 
Romaniei, membru m Parlamentul European, membru al Guvernului, AvocatuI 
Poporului §i primar. Totodata, se are in vedere §i crearea unui registru public al 
tuturor lucratorilor Securitatii, care sa fie publicat pe pagina proprie de Internet a 
Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii §i sa permita identificarea 
acestora dupa anumite criterii, unul dintre ele fiind chiar legatura de rudenie de pana 
la gradul al Ill-lea cu persoanele care ocupa demnitatile sau functiile publice 
menfionate.
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Comisia pentru constitutionalitate, in §edinta din 5 mai 2021, a luat m 
dezbatere propunerea legislativa §i, cu unanimitate de voturi, a constatat ca, m 
raport cu obiectui de reglementare si m conformitate cu art. 117 alin.(3) din 
Constitutia Romaniei, republicata, aceasta face parte din categoria legilor organice, 
iar m aplicarea dispozitiilor art.75 alin.(l) din Constitutia Romaniei, coroborate cu 
cele ale art.92 alin.(8) pct.2 din RegulamentuI Senatului, republican cu modificarile §i 
completarile ulterioare, competenta luarii m dezbatere a initiativei legislative, m 
calitate de Camera decizionala, Ti revine Senatului.

Tn consecinta, Comisia pentru constitutionalitate propune Biroului 
permanent sa transmits Camerei Deputatilor, m conformitate cu prevederile art.35 
alin.(l) lit.e) a doua liniufa din RegulamentuI Senatului, republican propunerea 
legislativa privind crearea registrului lucratorilor Securitatii legaturilor de rudenie 
ale persoanelor care ocupa demnitap sau funcpi publice cu ace^tia prin completarea 
Ordonan^ei de urgenta nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar deconspirarea 
Securitapi, m vederea luarii Tn dezbatere a acesteia, Tn calitate de prima Camera 
sesizata.

Pre§edinte, Secretar,

Senator ion-Cristimi RUJAN Senator Cristian-Augustin NiCULESCU-JAGAHLA^
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