
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA ĐEPUTAŢILOR 

LEGS 

privind crearea registrului lucrătorilor Securităţii şi 

legăturilor de rudenie ale persoanelor care ocupă demnităţi sau 
funcţii publice cu aceştia grin completarea Ordonanţei de urgenţă 

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

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

Articol unic. — Ordonanţa de urgenţă nr. 24/2008 privind 
accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, publicată în 
Monitorul Official al României, Partea I, nr. 182 din 10 martie 2008, Cu 

modificările şi completările ulterioare, se completează după cum 
urmează: 

La articolul 3, după alineatul (1), se introduc trei not 
alineate, alias. (2) — (4), cu următorul cuprins: 

„(2) Pentru a asigura dreptul de acces la informaţii de interes 
public, once cetăţean român, precum şi presa scrisă şi audiovizuală, 

partidele politice, organizaţiile neguvernamentale legal constituite, 
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autorităţile şi instituţiile publice au dreptul de â fi informate, la cerere, în 
legătură cu existenţa sau inexistenţa calităţii de lucrător al Securităţii, în 
sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, a rudelor de până la gradul al III-lea 
ale persoanelor care ocupă următoarele demnităţi sau funcţii: 

a) Preşedintele României; 
b) deputat sau senator în Parlamentul României, membru în 

Parlamentul European; 
c) membru al Guvernului; 
d) Avocatul Poporului; 
e) primar. 
(3) Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securităţii 

publică pe pagina proprie de Internet un registru public al tuturor 
lucrătorilor Securităţii. 

(4) Registrul public permite interogarea după . nume, şi, dacă 

este cazul, după următoarele criterii: 
a) funcţia sau demnitatea pe care o ocupă sau au ocupat-o, în 

cazul demnităţilor şi funcţiilor prevăzute la alin. (1); 
b) legătura de rudenie de până la gradul al III-lea cu persoanele 

care ocupă sau au ocupat demnităţile sau funcţiile prevăzute la alin. (2)." 



Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera 
Deputaţ i/or în forma iniţială, in condi;iile apt. 75 alin. (2) teza a 111-a 
din Constituţ ia României, republicată. 
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