
EXPUNERE DE MOTIVE

Pentru a acoperi o lacuna legislativa m legatura cu Ordonanta de Urgen|a nr. 24 din 5 

martie 2008, privind accesui la propriul dosar §i deconspirarea Securita|ii, pentru a 

mIMura incertitudinea existenta m prezent cu privire la rangul functiei de demnitate publica ce 

se atribuie membrilor Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii 

(C.N.S.A.S.), pentru a elimina eventuale discriminari mtre drepturile §1 obligatiile persoanelor 

care ocupa functii de demnitate publica m diferite autoritati administrative aflate sub control 

parlamentar, dar mai ales pentru a se restabili drepturile omise de legiuitor dupa abrogarea 

OUG 57/2000, propunem completarea art. 17 alin. 1 din actui normativ.

Mentionam ca C.N.S.A.S. este autoritate administrativa cu personalitate juridica aflata sub 

controlul Parlamentului, a§a cum se prevede m art 13 alin (1)^ din OUG 24/2008.

a. Avand in vedere ca:

- Art. 69 din Legea 161/2003 prevedea: „(2) Funcpile asimilate celor de ministru, 

secretar de stat §i subsecretar de stat din cadrul unor autoritati pubiice centraie sunt ceie 

prevazute in actele normative privind organizarea §i funcfionarea acestor autoritati',
- La data aparitiei actului normativ de organizare §i functionare a CNSAS, respectiv 

OUG nr. 24/2008, art. 69 fiind abrogat de art. 60 al Legii 144/2007, s-a omis o prevedere 

referitoare la rangul de secretar de stat pentru demnitarii numiti ca membrii ai Colegiului;

- S-a dovedit ca lipsa unei astfel de prevederi a creat o serie de impedimente m acordarea 

beneficiilor pe care membrii Colegiului le avusesera ca asimilati secretarilor de stat, Tnainte de 

abrogarea OUG 57/2000, ori a beneficiilor prevazute pentru secretarii de stat m alte legi 

specialem vigoareastazi;

- Astfel, legislatia specifica m domeniul acordarii locuin|ei de serviciu se refera la functiile 

de demnitate publica asimilate celei de secretar de stat, rang pe care legiuitorul a omis sa-l 

stabileasca pentru membrii Colegiului m legea de organizare §i functionare a C.N.S.A.S. Din 

cauza acestei omisiuni, se mtampina dificultati m obtinerea unei locuinte de serviciu de la 

RAAPPS ori m conditiile pietei libere de catre acei membrii ai Colegiului care au domiciliul in

^ Art. 13 alin. (1): „Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii este autoritate administrativa autonoma cu 
personalitate juridica, institutie publica finantata integral de la bugetui de stat, aflata sub controlul Parlamentului'.



afara Municipiului Bucure§ti §i care trebuie sa asigure cvorumul la §edintele C.N.S.A.S. buna 

desfa§urare a activitatii institutiei. Acest aspect este important deoarece secretarii de stat, 
precum §i cei asimila|i secretarilor de stat, beneficiaza de un astfel de drept:

> Art. 3 alin. 1 din Hotararea Guvernului nr. 21/2019, privind stabilirea plafonului maxim 

pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinalia de locuinta de serviciu §/ 

imobilelor cu destinalia de iocuinla, propuse m vederea vanzarii, din fondui iocativ 

administrat de Regia Autonoma "Administralia Patrimoniuiui Protocoiuiui de Stat", 

pentru anui 2019, precum §i pentru stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor de cazare 

pentru inchirierea locuinlelor in condiliile pielei imobiliare: „Persoanele prevazute la art, 

1# alin. (1) din Ordonanla de urgenta a Guvernului nr. 101/2011, aprobata cu 

completari prin Leaea nr. 282/2013, cu modificarile §i completarile ulterioare, precum §i 

inallii funclionari publici beneficiaza, pe durata mandatului sau a raportului de serviciu, 

in limita unui plafon maxim anual de 40.000 lei, de decontarea cheltuielilor de cazare 

pentru spapul depnut pe baza contractului de inchiriere avizat §i inregistrat in 

condipile legii']
> Art. 146 (jjp, OUG 101/2011, privind reglementarea condipllor pentru vanzarea unor 

imobile, proprietate privata a statului, aflate in administrarea Regiei Autonome 

"Administrapa Patrimoniuiui Protocoiuiui de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei 

Autonome "Administrapa Patrimoniuiui Protocoiuiui de Stat", pentru reglementarea 

situapei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare in unele 

situapi speciale, precum §i pentru modificarea unor acte normative: „(1) Persoanele 

care ocupa functii de demnitate publica numite, respectiv viceprim-ministru, ministru 

de stat, ministru §i ministru delegat, precum §i functii asimilate celei de ministru, 

secretar de stat, subsecretar de stat §i funcpile asimilate acestora, care nu depn in 

proprietate exclusiva sau in coproprietate imobile In municipiul Bucure§ti, beneficiaza, 

pe durata mandatului, de decontarea cheltuielilor de cazare".

b. Avand In vedere ca:

- OUG 57/2000, privind salarizarea personalului Consiliului Naponal pentru Studierea 

Arhivelor Securitapi, precum §i privind indemnizapile §i celelalte drepturi ale membrilor
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Colegiului Consiliului, in art. 22, prevedea : „{1) Membrii Colegiului Consiliului beneficiaza, In 

cazul deplasMor m strainatate pentru mdeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, de 

categoria de diurna §i de plafonul de cazare stabilite de reglementarile legale In vigoare 

pentru funcpa de secretar de stat. (2) Membrii Coiegiuiui Consiliului beneficiaza de 

prevederile privind regimul pa§apoartelor m Romania in acelea§i condipi ca cele stabilite 

pentru funcpa de secretar de staf \

- OUG 57/2000 a fost abrogata de art. 48 din Legea 330/2009, privind salarizarea unitara 

a personalului pIM din fonduri publice, abrogata, la randul ei de Legea 284/2010, privind 

salarizarea unitara a personalului pIMit din fonduri publice, abrogata §i aceasta de Legea 

153/2017, privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, fara ca vreunul dintre 

actele normative ulterioare sa fi preluat prevederile din OUG 57/2000 care stabiieau beneficii 

ale membrilor Colegiului CNSAS la nivelul celor pentru functia de secretar de stat.

Este necesara restabilirea drepturilor membrilor Colegiului C.N.S.A.S.. drepturi omise din

leqislatia specifica dupa abrogarea OUG 57/2000 si permiterea accesului acestora la toate
drepturile prevazute m leqile speciale pentru functia de demnitate asimilata secretarului de

stat.

- Legea 153/2017. m anexa IX B - FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA NUMITE, a 

stabilit tacit nivelul indemnizatiei membrilor Colegiului C.N.S.A.S. la nivelul celei pentru 

funcjia de secretar de stat, respectiv 8:

Autoritatea CoeficientuI de 

indemniza|ie
Rangul de demnitate publica

administrative
Art. 9 alin. 4 din Legea 73/1993, 

pentru fnfiinlarea, organizarea §i 

funcponarea Consiliului Legislativ: 

„Funcpa de pre§edinte al Consiliului 

Legislativ este asimilata celei de 

ministru, iar funcpa de pre^edinte de

Consiliul Legislativ 

- poz. 11 - pre§edinte 

de sec|ie
8
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secpe, celei de secretar de staf.

Art. 10 alin. 3 din Legea 35/2007, 

privind organizarea §i funciionarea 

instituliei AvocatuI Poporului: 

funcpa de adjunct al Avocatului 
Poporului este asimilata funcfiei de 

secretar de staf.

AvocatuI Poporului 
- poz 13 - adjunct al 
Avocatului Poporului

8

Art. 12 alin. 1 din Legea 504/2002, 

Legea audiovizualului:

„Membrii Consiliului au funcpe de 

demnitate publica asimilata funcpei 
de secretar de staf.

Consiliul National al 
Audiovizualului
- poz. 29 - membri

8

Consiliul National 
pentru Studierea
Arhivelor Securitatii
- poz. 33 - membri

8

Functiile de demnitate mentionate m tabel sunt m cadrul unor autoritati administrative aflate 

sub control parlamentar, asemanator C.N.S.A.S., iar din legile de organizare §i functionare 

ale acestora, se poate observa ca toate sunt asimilate functiei de secretar de stat §i toate 

au coeficient de indemnizatie 8. Analizand functiile de demnitate publica prezentate m tabel 

se constata ca doar m cazul membrilor Colegiului C.N.S.A.S., m continutui OUG 24/2008, 

privind accesui la propriul dosar §i deconspirarea Securitapi, care reprezinta legea de 

organizare §i functionare a C.N.S.A.S., s-a omis precizarea conform careia membrii Colegiului 

au functie de demnitate publica asimilata functiei de secretar de stat, a§a cum legiuitorul a 

precizat m toate cazurile similare.

c. Avand m vedere ca Legea 161/2003, privind unele masuri pentru asiourarea transparentei tn 

exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si In mediul de afaceri, orevenirea si

sanctionarea coruotiei, m capitolul „Alte conflicte de interese §i incompatibilitap’, art. 99 alin. 1
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prevede ca; „Persoanelor care exercita urmatoarele demnitap publice §i funcpi publice de 

autoritate din cadrul autoritaplor §i institupilor aflate exclusiv sub control parlamentar: L.J I) 

membrii Colegiului Consiliului Naponal pentru Studierea Arhivelor Securitapi;/.../ li se aplica 

dispozipile art. 72 §i regimul incompatibilitaplor prevazut m prezentui titlu pentru mini§tri 

§i, respectiv, secretari de stat, precum §i incompatibilitaple prevazute in legi sped ale".

Se constata ca, m mod explicit, membrii Colegiului au fost mentionati ca demnitari asimila^i 

secretariior de stat, doar m ceea ce prive§te regimul incompatibilitatilor §i conflictului de 

interese. Mentionarea la lit. I) a membrilor Colegiului nu este, msa, suficienta pentru a face 

echivalenta cu o func^ie de demnitate publica asimilata celei de secretar de stat in orice situa^ie. 

Spre deosebire de celelalte autoritati mentionate la celelalte litere ale articolului, m legea de 

organizare §i funcfionare a CNSAS nu se prevede ca membrii Colegiului au func|ie de 

demnitate publica asimilata func^iei de secretar de stat.

Recunoafterea tacita a rangului de secretar de stat al membrilor Colegiului C.N.S.A.S., in
cazul stabilirii coeficientului indemnizatiei, precum fi explicita. in problema regimului 

incompatibilitatilor/conflictului de interese, nu este suficienta pentru acordarea tuturor 

drepturilor cuvenite acestei categorii de demnitate publica.

d. Avand in vedere ca;

- articolele 5 §i 73 din Codul administrativ stabilesc premisa pentru asimilarea funcjiei 
de membru ai Colegiului cu func|ia de secretar de stat;

> art. 5 - Jn mlelesul prezentului cod, termenii §i expresiile de mai jos au urmatoarele 

semnificapi: /.../ v) demnitari! - persoane care exercita funcpi de demnitate publica in 

temeiul unui mandat, potrivit Constitutiei. prezentului cod §i altor acte normative; /.../ z) 
functia de demnitate publica - ansamblul de atribupi §i responsabilitap stabilite prin 

Constitutie, legi §i/sau alte acte normative, dupa caz, obpnute prin fnvestire, ca urmare 

a rezultatului procesului electoral, direct sau indirect, ori prin numire"]

>art. 73 - „(1) Regimul incompatibilitaplor §i al conflictului de interese aplicabil 
persoanelor care asigura conducerea autoritaplor administrative autonome §i 
care au rang de ministru sau secretar de stat este cel prevazut de cartea I titiul IV 

din Legea nr. 161/2003, cu modificarile §i completarile ulterioare”.
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Din analiza prevederilor mentionate anterior se poate concluziona ca persoanele cu functii de 

demnitate publica, ce asigura conducerea autoritatilor administrative autonome, au rang de 

ministru §i/sau secretar de stat, dupa caz.

- art. 13 alin. 1 din OUG 24/2008, privind accesul la propriul dosar §i deconspirarea 

Securitalii stabile§te: „ConsiHul Naponal pentru Studierea Arhivelor Securit^ii este autoritate 

administrativa autonoma cu personalitate juridica, institupe publica finanlata integral de la 

bugetui de stat, aflata sub controlul Parlamentuluf’. iar art. 16 din acela§i act normativ: 

„Consiliul Naponal pentru Studierea Arhivelor Securitapi este condus de un Colegiu...."

Prin raportare la art. 5 §i 73 din Codul administrativ, se poate concluziona ca membrii Colegiului 

C.N.S.A.S., demnitari numi^i de catre Parlamentui Romaniei, fiind organul de conducere colectiv 

al unei autoritati administrative autonome, pe cale de consecinfa, pot avea rang de secretar de

stat.

Pentru acoperirea lacunei legislative, propunem completarea art. 17, alin. (1) din OUG 

24/2008 cu urmatorul text: „Membrii Colegiului au funcfie de demnitate publica asimiiata 

funcpei de secretar de staf.

Avand m vedere aspecteie precizate mai sus, supunem prezenta propunere legislative spre 

dezbatere §i aprobare m procedure de urgenje.

INITIATOR,
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