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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
SENAT

Comisia pentru constituţionalitate

NR. LXVIII/753/2022

Către

Biroul permanent ai Senatului,

în temeiul prevederilor art 35 alin. [1] lit e] a doua liniuţă din Regulamentul 
Senatului, Comisia pentru constituţionalitate, prin adresa nr. B22 din 16 martie 
2022, a fost sesizată, în vederea stabilirii competenţei de dezbatere ca primă 
Cameră sesizată, cu Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul 
dosar şi deconspirarea Securităţii (B22/2022).

Iniţiatorii propunerii legislative sunt: Berea Cristinel-Gabriel - senator USR; 
Ivan Dan - senator USR; Vlad Sergiu Cosmin - senator USR; Blaga Daniel-Codruţ - 
deputat USR_PLUS; Bulai Iulian - deputat USR_PLUS: Gheba Daniel-Sorin - deputat 
USR_PLUS; Havârneanu Filip - deputat USR_PLUS; Ichim Cristian-Paul - deputat 
USR_PLUS; Ilie Victor - deputat USR_PLUS; Lazăr lon-Marian - deputat USR_PLUS; 
Lorincz Ştefan-Iulian - deputat USR.PLUS; Molnar Radu-Iulian - deputat USR_PLUS; 
Stoica Diana - deputat USR_PLUS; Ungureanu Emanuel-Dumitru - deputat 
USR PLUS.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la 
propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr.293/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Comisia pentru constituţionalitate, în şedinţa din 21 martie 2022, a luat în 
dezbatere propunerea legislativă şi, având în vedere că prin conţinutul său 
normativ aceasta face parte din categoria legilor organice, cu unanimitate de 
voturi, a constatat că, în conformitate cu art. 117 alin. (3) din Constituţia 
României, republicată, coroborat cu prevederile art. 75 alin. (1) din Constituţia 
României, competenţa luării în dezbatere a acesteia, în calitate de primă Cameră 
sesizată, îi revine Camerei Deputaţilor.
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în consecinţă. Comisia pentru constituţionalitate propune Biroului 
permanent să transmită Camerei Deputaţilor, în conformitate cu prevederile 
art.35 alin.ţl) lite) a doua liniuţă din Regulamentul Senatului, republicat, 
propunerea legislativă menţionată (B22/2022) în vederea luării în dezbatere 
a acesteia, în calitate de primă Cameră sesizată.

Preşedinte, Secretar,

Senator Senator
Elena-Simmfa Spătaru Cristian-Augustin Niculescu-Ţâgârlaş
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