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RAPORT

asupra Propunerii legislative privind crearea registrului lucrdtorilor Securitdtii si 

legaturilor de rudenie ale persoanelor care ocupd demnitati sau functii publice cu 

acestia prin completarea Ordonantei de urgenta nr.24/2008 privind accesul la propriul

dosar si deconspirarea Securitdtii

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile ulterioare, Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si validari, prin 
adresa nr.L487/2021 din 08.11.2021, a fost sesizata de catre Biroul permanent al Senatului, 
in vederea dezbaterii §i elaborarii raportului asupra Propunerii legislative privind crearea 
registrului lucrdtorilor Securitdtii si legdturilor de rudenie ale persoanelor care ocupd 
demnitdti sau functii publice cu acestia prin completarea Ordonantei de urgentd 
nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitdtii, initiator: 
deputat apartinand grupului parlamentar al USR.

Initiativa legislativa a fost adoptata de Camera Deputatilor, ca urmare a depasirii 
termenului de 45 de zile, potrivit art.75 alin.[2) teza a Ill-a din Constitutia Romaniei 
republicata.

Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare completarea cu trei alineate a 
art.3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar si 
deconspirarea Securitatii.

Demersul initiatorului vizeaza extinderea dreptului cetatenilor, al presei scrise si 
audiovizuale, al partidelor politice, organizatiilor neguvernamentale legal constituite, 
autoritatilor si institutiilor publice de a fi informafi/informate, la cerere, in legatura cu 
existen^a sau inexistenfa calitafii de lucrator al Securitatii, in sensul actului normativ de baza.
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a rudelor de pana la gradul al Ill-lea ale persoanelor care ocupa urmatoarele demnita^i sau 
func^ii: Presedintele Romaniei, deputat sau senator in Parlamentul Romaniei, membru m 
Parlamentul European, membru al Guvernului, Avocatul Poporului primar. Totodata, se are 
m vedere crearea unui registru public al tuturor lucratorilor SecuritaJ:!!, care sa fie publicat 
pe pagina proprie de Internet a Consiliului NaJ^ional pentru Studierea Arhivelor Securita^ii §i 
permits identificarea acestora dupa anumite criterii, unul dintre ele fund chiar legatura de 
rudenie de pana la gradul al Ill-lea cu persoanele care ocupa demnita^ile sau func^iile publice 
de mai sus.

Consiliul Legislativ a avizat negativ initiativa legislativa: “Din punct de vedere al 
fondului reglementarii, semnaldm cd solupiile legislative propuse creeaza o discriminare intre 
cetapeni pe chtehul iegdturii de rudenie cu persoane care au fast lucrdtori ai Securitdpii, fiind 
susceptibile de a contraveni prevederilor art.4 alin.(2) din Constitupie privind egalitatea intre 
cetapeni pi ale art 16 alin. [1] din Legea fundamentala privind egalitatea in drepturi a 
cetapenilor. Astfei, chiar dacd nu existd o raspundere juridica a cetdpenilor pentru oppiunile 
rudelor lor de pana la gradul al Ill-lea inclusiv, avdnd in vedere cele repinute in Expunerea de 
motive, se instituie o prezumpie de imoralitate pentru acepti cetapeni, care ar putea reprezenta 
un dezavantaj electoral pentru aceptia, putdnd fi afectat dreptui deafi ales, consacrat de art.37 
din Constitupie, precum pi dreptui de afi ales in Parlamentul European, consfinpit de art.38 din 
Legea fundamentala."

Consiliul Economic si Social a avizat nefavorabil: “instituirea unui registru public al 
lucratorilor Securitapii (...) este de natura a contravine prevederilor Regulamentului (UE) 
2016/679 al Parlamentului European pi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecpia 
persoanelor fizice in ceea ce privepte prelucrarea datelor cu caracter personal pi privind libera 
circulapie a acestor date pi de abrogare a Directivei 95/46/CE (RegulamentuI general privind 
protecpia datelor); masurile propuse ar putea avea drept consecinpd stigmatizarea unor 
persoane care nu poarta niciunfel de vind pentru faptele sdvdrpite de inaintapii lor."

Comisia pentru comunica^ii §i tehnologia informa|:iei, Comisia pentru 
administrafie publica si Comisia pentru drepturile omului, egalitate de $anse, culte §i 
minorita^i au transmis avize negative.

in cadrul sedintei din data de 7 decembrie 2021, membrii Comisiei juridice, de 
numiri, discipline, imunitati si validari au analizat propunerea legislativa m forma 
transmisa de Camera Deputatilor si avizele si punctele de vedere negative transmise.

Astfei, Comisia a hotarat, cu majoritatea voturilor membrilor prezen^i, sa adopte un
raport de respingere luand in considerate lipsa corelarii propunerii legislative cu 
reglementarea actuala, precum si motivatiile din avizele si punctele de vedere 
transmise.

in consecinfa, Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati §i validari supune spre 
dezbatere §i adoptare, Plenului Senatului, raportul de respingere al propunerii legislative si 
propunerea legislativa.
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in raport cu obiectul de reglementare, initiativa legislative - L487/2021- face parte din 

categoria legilor organice si urmeaza a fi supusa votului plenului Senatului, potrivit art.76 

alin.[l) din Constituiiia Romaniei, republicata.
Potrivit dispozitiilor art.75 alin.(l) si alin.(3] din Legea fundamentals §i ale art.92 

alin.(8] pct.2 din Regulamentul Senatului, cu modificarile ulterioare, Senatul este Camera 

decizionala.

Presedinte, Secretar,

(t \antei Senator Laura-Mihaela Fulgeanu-Moa^erSenator Laur

J
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Intocmit,
consilier parlamentar Raluca Cremenescu
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