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referitor la propunerea legislativă privind crearea registrului lucrătorilor 

Securităţii şi legăturilor de rudenie ale persoanelor care ocupă demnităţi 

sau funcţii publice cu aceştia prim completarea Ordonanţei de urgenţă 

nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii 

(b85/16.03.2021) 

În  temeiul art. 2 aim . (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 

11 lit, a) din Regulamentul de organizare Şi funcţionare, Consiliul Economic şi Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative privind crearea registrului lucrătorilor 

Securităţii şi legăturilor de rudenie ale persoanelor care ocupă demnităţi sau funcţii publice 

cu aceştia prin completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 24/2008 privind accesul la propriul 

dosar şi deconspirarea Securităţii (b85/16.03.2021). 
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In temeiul art. 5 lit, a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea Şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările Şi completările ulterioare, în 

şedinţa din data de 7.04.2021, desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizează NEFAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu 

următo area motivare : 

• instituirea unui registru public al lucrătorilor Securităţii, care sa permită identificarea 

sau căutarea acestora, precum şi transparentizarea legăturilor de rudenie ale acestora 



până la gradul al III-lea cu persoanele care ocupă anumite funcţii sau demnităţi în 

statul român, este de natură a contravine prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 

al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecţia datelor); 

• măsurile propuse ar putea avea drept consecinţă stigmatizarea unor persoane care nu 

poartă niciun fel de vină pentru faptele săvârşite de înaintaşii lor. 

Preşedinte, 

Bogdan SIMION 


