
EXPUNERE DE MOTIVE

Secfiunea 1

Titlul proiectului de act normativ

LEGE privind crearea registrului lucratorilor Securitatii legaturilor de rudenie ale 
persoanelor care ocupa demnitati sau funcfii publice cu acestia prin completarea Ordonantei 

de urgenta nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii

Sectiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

In perioada regimului comunist (Republica Socialista Romania), statul a 
exercitat o putere arbitrara permanenta impotriva cetatenilor Romaniei, 
mentinand in randul populatiei o stare de frica si teroare. Drepturile si 
libertatile romanilor au fost in mod sistematic incalcate, cu consecinte 
care s-au ramificat la nivelul intregii societati romane§ti prin victimizarea 
§i distrugerea a numeroase familii. Unul din principalele instrumente ale 
acestei politici de represiune si control a fost reprezentat de organele 
politiei politico §i de securitate a statului.

1 .Descrierea situatiei 
actuale

Avand in vedere absenta unei lustratii in statul roman postdecembrist, 
precum si absenta unor anchete efective si condamnari ale persoanelor 
responsabile pentru crimele savarsite cu scopul inabu§irii Revolutiei din 
1989, societatea romaneasca a ramas cu ideea puternic inradacinata ca 
fostii lucratori si colaboratori ai Securitatii §i-au mentinut influenta si 
controlul asupra principalelor institutii romanesti, chiar §i la 30 de ani de 
la Revolutie.

Avand in vedere ca temerea exprimata in public la nivelul societatii este 
aceea ca fostii lucratori §i colaboratori ai Securitatii isi exercita influenta 
si controlul nu numai nemijlocit, ci si prin intermediul rudelor sau 
urmasilor promovati in principalele institutii romanesti, se propune 
demararea unui proces de transparentizare a acestor legaturi.__________
In primul rand, se extinde dreptul cetatenilor si al presei la informatiile 
privind legaturile inclusiv mijlocite cu fosta Securitate ale persoanelor 
detinand anumite functii sau demnitati, prin posibilitatea verificarii 
calitatii rudelor de pana la gradul al Ill-lea.________________________

2. Schimbari 
preconizate



Totodata, se instituie un registru public al lucratorilor Securitatii care sa 
permita identificarea sau cautarea acestora precum §i transparentizarea 
legaturilor de rudenie ale acestora pana la gradul al Ill-lea cu persoanele 
care ocupa anumite functii sau demnitati in statul roman.
Nu este cazul.Alte informatii

Sectiunea a 3-a
ImpactuI socio-economic al proiectului de act normativ

Nu este cazul.1. Impact 
macroeconomic

Nu este cazul.2. Impact asupra 
mediului de afaceri

ImpactuI social va fi pozitiv, avand ca efect transparentizarea institutiilor 
statului roman §i cre§terea nivelului de incredere al populatiei in acestea 
prin confirmarea faptului ca ele sunt ocupate de persoane fara legaturi cu 
fosta Securitate, sau in caz contrar, prin aplicarea unui nivel ridicat de 
control si atentie cu privire la exercitarea functiilor respective.

3.Impact social

4. Impact asupra 
mediului

Nu este eazul.

5. Alte informatii Nu este cazul.

Sectiunea a 4-a
ImpactuI flnanciar asupra bugetului general consolidat, atat pe termen scurt, pentru anul

curent, cat si pe termen lung (pe 5 ani)

Nu este cazul.
Urmatorii 4 ani Media pe 5Indicatori Anul

curent ani
1. Modificari ale 
veniturilor bugetare, 
plus/minus, din 
care:
a) buget de stat, din 
acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul 
asigurarilor sociale 
de stat:
(i) contributii de 
asigurari
2. Modificari ale 
cheltuielilor 
bugetare, 
plus/minus, din



care:
a) buget de stat, din 
acesta:
(i) cheltuieli de 
personal
(ii) bunuri si servicii
(iii) transferuri intre 
unitati ale 
administratiei 
publiee
(iiii) Alte cheltuieli
(iiiii) Cheltuieli de 
capital
b) bugetele locale:
(i) eheltuieli de 
personal
(ii) bunuri §i servicii
c) bugetul 
asigurarilor sociale 
de stat:
(i) cheltuieli de 
personal
(ii) bunuri si servicii
3. Impact fmanciar, 
plus/minus, din 
care:
a) buget de stat
M bugetele loeale
4. Propuneri pentru 
acoperirea cre§terii 
eheltuielilor 
bugetare
5. Propuneri pentru 
a eompensa 
reducerea
veniturilor bugetare
6. Calculele
detaliate privind
fundamentarea
modificarilor
veniturilor §i/sau
eheltuielilor
bugetare
7. Alte informatii

Sectiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei in vigoare



Nu este cazul.1. Proiecte de acte normative 
suplimentare

Nu este cazul.2. Compatibilitatea proiectului 
de act normativ cu legislatia 
comunitara in materie

Nu este cazul.3. Decizii ale Curtii Europene 
de Justitie si alte documente
4.Evaluarea conformitatii Nu este cazul.
5. Alte acte normative si/sau 
documente intemationale din 
care decurg angajamente

Nu este cazul

6. Alte informatii Nu este cazul.

Sectiunea a 6-a
Consultarile efectuate in vederea elaborarii proiectului de act normativ

1. Informatii privind procesul de consultare cu organizatii 
neguvernamentale, institute de cercetare §i alte organisme 
implicate

Nu este cazul

Nu este cazul2. Fundamentarea alegerii organizatiilor cu care a avut loc 
consultarea, precum §i a modului in care activitatea acestor 
organizatii este legata de obiectul prezentului act normativ
3. Consultarile organizate cu autoritatile administratiei publice 
locale, in situatia in care prezentul act normativ are ca obiect 
activitati ale acestor autoritati, in conditiile Hotardrii 
Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a 
structurilor asociative ale autoritdtilor administratiei publice 
locale la elaborarea proiectelor de acte normative

Nu este cazul.

4. Consultarile destasurate in cadrul consiliilor 
interministeriale, in conformitate cu prevederile Hotardrii 
Guvernului nr 750/2005 privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanente

Nu este cazul.

5. Informatii privind avizarea de catre:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Aparare a Tarii
c) Consiliul Economic §i Social
d) Consiliul Concurentei
e) Curtea de Conturi

Necesita avizul Consiliului 
Legislativ, Consiliului Economic 
si Social.

Sectiunea a 7-a
Activitati de informare publica privind elaborarea si implementarea proiectului de act

normativ



1. Informarea societatii civile cu privire la necesitatea elaborarii 
actului normativ

Nu este cazul

2. Informarea societatii civile cu privire la eventualul impact 
asupra mediului in urma implementarii prezentului act 
normativ, precum §i efectele asupra sanatatii si securitatii 
cetatenilor sau diversita^ii biologice.

Nu este cazul.

3. Alte informatii

Sectiunea a 8-a
Masuri de implementare

1. Masurile de punere in aplicare a prezentului act normativ de 
eatre autoritatile administratiei publice centrale §i/sau locale - 
infiintarea unor noi organisme sau extinderea competentelor 
institutiilor existente

Nu este cazul
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