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PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTAJILOR SENATUL

LEGE
pentru modificarea completarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii 

al Romaniei a Ordonanfei de urgenta a Guvernului nr» 24/2008 privind accesul la 
propriul dosar §i deconspirarea Securitafii

Art. I - Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al Romaniei republicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 118 din 18 februarie 2014, cu modiflcarile §i 
completarile ulterioare, se modifica §i completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa articolul 3 se introduce un nou articol, art. 3' cu urmatorul cuprins:

Art. 3' - Decorafiile nu pot fi conferlte categoriilor men|ionate la art. 3, respectiv persoanelor 
condamnate prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, persoanelor care au savar§it fapte 
dezonorante care aduc prejudicii morale membrilor ordinului si persoanelor care au fost 
lucratori sau colaboratori ai organelor de Securitate $i care au iacut polifie politica.

2. La articolul 51, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

a) condamnarea, prin hotarare judecatoreasca ramasa deflnitiva, la pedeapsa privativa de 
libertate, indiferent de modul de individualizare a executarii pedepsei.

3. La articolul 51, dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c) cu urmatorul cuprins:

c) constatarea, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, a faptului ca persoana 
decorata, in sensul prezentei legi, a fost lucrator sau colaborator al Securitafii si a des^^urat 
activitafi de polifie politica.



4. Articolul 52 se modifica §i va avea urmatorul cuprins:

Art. 52 - Pentru judecarea faptelor dezonorante care aduc prejudicii morale membrilor ordinului, 
altele decat cele prevazute la art. 51 lit. a) si c), se constituie un Consiliu de Onoare pentru fiecare 
ordin.

5. La articolul 61, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1') cu urmatorul cuprins: 

1^) Mandatul de cancelar nu poate depart 10 ani cumulativi.

6. La articolul 86, alineatul (3) se modifica cu urmatorul cuprins:

(3) In caz de vacantare a func^iei de membru in Consiliul de Onoare, ceilal^i membri ai Consiliului 
de Onoare vor alege dintre cavalerii ordinului respectiv o alta persoana, in termen de maximum 
30 de zile de la data vacantarii funcfiei.

Art. II - In termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Cancelaria Ordinelor 
solicita o declaratie pe propria raspundere fiecarui membru, in sensul ca a avut sau nu calitatea de 
lucrator al Securitatii sau de colaborator al acesteia. Verificarea calita^ii de lucrator a1 Securitatii 
ori de colaborator al acesteia se va face conform Ordonan|:ei de urgen^a a Guvemului nr. 24/2008 
privind accesul la propriul dosar §i deconspirarea Securitatii, aprobata cu modificari §i completari 
prin Legea nr. 293/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. Ill - Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar §i 
deconspirarea Securitatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, nr. 182 din 10 
martie 2008, aprobata cu modificari §i completari prin Legea nr. 293/2008, cu modificarile ?i 
completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 3, dupa litera z) se introduce o noua litera, lit. aa), cu urmatorul cuprins:

aa) persoanele decorate de catre Pre^edintele Romaniei in temeiul Legii nr. 29/2000 privind 
sistemul nafional de decoratii al Romaniei, republicata, cu modificarile ^i completarile 
ulterioare.

2. La articolul 5’ alineatul (1) se modifica §i va avea urmatorul cuprins:

(1) Persoanele care au fost numite sau alese in una dintre demnitatile ori flinctiile prevazute la art. 
3 lit. i)-y), cele care detin titlul de luptator pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, cu 
exceptia celor care, la data de 22 decembrie 1989, nu implinisera varsta de 16 ani si cele de la lit. 
aa) fac o declaratie pe propria raspundere, conform modelului prevazut in anexa la prezenta 
ordonanta de urgenta, in sensul ca au avut sau nu calitatea de lucrator al Securitatii sau de



colaborator al acesteia. Verificarea calita^ii de lucrator al Securitatii ori de colaborator al acesteia 
se face la cererea persoanelor interesate §i/sau a autoritatilor, institu^iilor prevazute la art. 3.

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputafilor de Senat, cu respectarea 
prevederilor art. 75 ale art. 76 alin. (1) din Constitufia Romdniei, republicatd.

Presedintele Camerei Deputafilor, Presedintele Senatului,

Ludovic ORBAN Anca Dana DRAGU


