
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

LEGE

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

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

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege.

Art. L - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24 din 

5 martie 2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea 

Securităţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 

din 10 martie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr. 293/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se 

completează, după cum urmează:

1, La articolul 1, alineatele (1), (7) şi (8) se modifică şi se completează 

după cum urmează:
„Art. 1 . - (1) Orice cetăţean român sau cetăţean străin care după 1945 a 

avut cetăţenie română, precum şi orice cetăţean al unei ţări membre a 

Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord, al unui stat membru al 
Uniunii Europene sau al Republicii Moldova are dreptul de acces la 

propriul dosar întocmit de Securitate, precum şi la alte documente şi 
informaţii care privesc propria persoană, potrivit prezentei ordonanţe de 

urgenţă şi în conformitate cu prevederile legii privind protejarea 

informaţiilor care privesc siguranţa naţională. Acest drept se exercită la
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cerere şi constă în studierea nemijlocită a dosarului şi eliberarea de copii 

de pe actele dosarului şi de pe orice alte înscrisuri care privesc propria 

persoană.

(7) Persoana, subiect al unui dosar instrumentat de Securitate, are 

dreptul, la cerere, să afle identitatea angajaţilor Securităţii sau ai 
Ministerului de Interne, ofiţeri, subofiţeri sau civili, precum şi a surselor 

acestora, care au contribuit cu informaţii la completarea dosarului, şi 
poate solicita verificarea calităţii de lucrător al Securităţii pentru ofiţerii, 
subofiţerii sau angajaţii civili ai Securităţii ori ai Ministerului de Interne 

care au contribuit la instrumentarea dosarului. Pentru stabilirea calităţii de 

lucrător al Securităţii, procedura este similară celei prevăzute pentru 

verificările din oficiu şi la cerere, reglementate de prezenta ordonanţă de 

urgenţă. Verificarea poate privi orice act întocmit sau la întocmirea căruia 

a participat persoana supusă verificării în decursul carierei sale, şi nu doar 

actele instrumentate în dosarul sau dosarele care au făcut obiectul 

dreptului de acces la propriul dosar.
(8) De drepturile prevăzute la alin. (1) 

supravieţuitor şi rudele până la gradul al patrulea, inclusiv, ale persoanei 

decedate ori moştenitorii săi testamentari.”

(7) beneficiază soţul

2. La articolul 1, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, 
alineatul (14), cu următorul cuprins:
„(14) Consiliul informează în scris petiţionarul îndreptăţit despre 

preluarea sau identificarea de noi documente în arhiva CNSAS, cu privire 

la persoana sa ori cu privire la rudele, până la gradul al patrulea inclusiv, 
pentru care a solicitat exercitarea dreptului de acces la dosar, în termen de 

30 de zile de la preluarea sau identificarea acestor documente.”

3. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) In înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de 

mai jos au următoarea semnificaţie:
a) lucrător al Securităţii - orice persoană care, având calitatea de ofiţer, 
subofiţer sau angajat civil al Securităţii sau al Ministerului de Interne, 
inclusiv sub acoperire, în perioada 1945-1989, a desfâşurat activităţi prin 

care a vizat suprimarea sau îngrădirea drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului;
b) colaborator al Securităţii - persoana care a furnizat informaţii de natură 

să îngrădească drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului. Persoana
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care a furnizat informaţii cuprinse în declaraţii, procese-verbale de 

interogatoriu sau de confruntare, date în timpul anchetei sau a procesului, 
în stare de libertate, de reţinere ori de arest, pentru motive politice privind 

cauza pentru care a fost fie cercetată, fie judecată şi condamnată, nu este 

considerată colaborator al Securităţii, potrivit prezentei definiţii, iar actele 

şi documentele care consemnau aceste informaţii sunt considerate parte a 

propriului dosar. Persoanele care, la data colaborării cu Securitatea, nu 

împliniseră 16 ani nu sunt avute în vedere de prezenta definiţie. 
Colaborator al Securităţii este şi persoana care a înlesnit culegerea de 

informaţii de la alte persoane, prin punerea voluntară la dispoziţia 

Securităţii a locuinţei sau a altui spaţiu pe care îl deţinea, precum şi cei 

care, având calitatea de rezidenţi ai Securităţii, coordonau activitatea 

informatorilor.
c) terţă persoană - orice persoană, alta decât cea care face obiectul 

verificării sau care este titular al dreptului de acces la documentele 

întocmite de Securitate. Nu se consideră terţi lucrătorii Securităţii şi 
colaboratorii acesteia care au contribuit cu informaţii la completarea 

dosarului;
d) propriul dosar - orice material întocmit de Securitate şi de către alte 

structuri de represiune ale regimului totalitar comunist, indiferent de 

suport, despre persoana îndreptăţită la acces sau despre alte persoane, în 

condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.
(2) Relatările verbale consemnate în scris de ofiţerii, subofiţerii sau 

angajaţii civili ai Securităţii sau ai Ministerului de Interne pot fi utilizate 

în stabilirea calităţii de colaborator al Securităţii dacă pot fi coroborate cu 

alte documente privitoare la persoana verificată, cu mărturii scrise sau 

verbale, sau cu alte mijloace de probă, relevante în stabilirea calităţii de 

colaborator al Securităţii.”

4. La articolul 3, după litera g) se introduce o nouă literă, litera g^), 
cu următorul cuprins:
„Art. 3........................................................................................ ...............
g^) funcţionarii publici înscrişi în evidenţa centralizată a Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici, numiţi în funcţie temporar sau 

definitiv.”

5. La articolul 3 litera u) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„u) ierarhii şi oficianţii cultelor religioase recunoscute de lege, precum şi 
asimilaţii lor de la parohiile din ţară şi din străinătate;”
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6. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3\ cu 

următorul cuprins:
„Alt. 3^ CNSAS iniţiază, din oficiu, acţiuni în constatarea calităţii de 

lucrător al Securităţii, pentru persoanele care, având calitatea de ofiţer, 
subofiţer sau angajat civil al Securităţii sau al Ministerului de Interne, 
inclusiv sub acoperire, în perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie 1989, 
au desfăşurat activităţi prin care au vizat suprimarea sau îngrădirea 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.”

7. La alineatul (2) al articolului 5, după litera g) se introduce o nouă 

literă, litera g^), cu următorul cuprins:
„g^) funcţionarii publici - la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, 
prin intermediul instituţiei angajatoare;”

8. La alineatul (4) al articolului 5, după litera d) se introduc trei noi 

litere, literele e), f) şi g), cu următorul cuprins:
„e) instituţiile angajatoare şi funcţiile deţinute anterior datei de 22 

decembrie 1989, acolo unde este cazul;
f) instituţiile de învăţământ mediu sau superior urmate anterior datei de 

22 decembrie 1989, acolo unde este cazul;
g) unitatea militară în cadrul căreia s-a efectuat stagiul militar, acolo unde 

este cazul.”

9. Alineatul (2) al articolului 6 se modifică şi va avea următorul 

cuprins:
„Art. 6. - (1)..............................................................................................
(2) Unitatea specializată în evidenţa populaţiei din cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne, la cererea Consiliului Naţional pentru Studierea 

Arhivelor Securităţii, pune la dispoziţia acestuia toate informaţiile 

necesare în termen de 30 de zile de la primirea solicitării.”

10. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 9. în cazul în care din nota de constatare rezultă că nu există date 

sau documente privind calitatea de lucrător al Securităţii sau de 

colaborator al acesteia pentru persoana care a făcut obiectul verificării, 
Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii 
dispune eliberarea unei adeverinţe în acest sens. în textul adeverinţei se 

vor prezenta toate documentele şi informaţiile identificate până Ia data 

emiterii notei de constatare.”
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11. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Notele de constatare şi adeverinţele emise de Colegiul Consiliului 

Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii se comunică persoanelor 

verificate, precum şi persoanelor care au solicitat verificarea, în cazul 

verificării la cerere, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. 
(2) Iniţierea unei acţiuni în constatarea calităţii de colaborator sau de 

lucrător al Securităţii pe numele unei persoane verificate potrivit prezentei 

legi se comunică public, în termen de 10 zile de la înregistrarea dosarului, 
prin postarea, pe site-ul CNSAS, a următoarelor informaţii; numele, 
prenumele şi calitatea persoanei verificate, funcţia deţinută şi numărul 

dosarului înregistrat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti. Termenele de 

judecată şi stadiul acţiunii în constatare se comunică prin postarea pe site, 
la fiecare actualizare.”

12. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul 

cuprins:
„Art. 12. - (1) Hotărârea judecătorească irevocabilă se publică în 

Monitorul Oficial al României, Partea a IlI-a, cu titlu gratuit, şi se pune la 

dispoziţia mijloacelor de informare în masă de către Consiliul Naţional 

pentru Studierea Arhivelor Securităţii, prin postarea pe site-ul oficial al 
instituţiei.”

13. După articolul 12 se introduc două noi articole, articolul 12^ şi 
articolul 12^, cu următorul cuprins:
„Art 12h - In cazul în care, ulterior emiterii unei decizii de neapartenenţă 

sau necolaborare cu Securitatea, în temeiul Legii nr. 187/1999, sau a unei 

adeverinţe, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, 
Consiliul a preluat sau a identificat în arhiva proprie documente şi 
informaţii care nu au mai fost supuse analizei Colegiului CNSAS, se reia 

procedura de verificare prevăzută pentru persoanele menţionate în art. 1 

alin. (7), art. 3 şi art. 3^ din prezenta Ordonanţă de Urgenţă.

Art. 12^. - în condiţiile în care, ulterior respingerii prin hotărâre 

judecătorească definitivă sau, după caz, irevocabilă a unei acţiuni în 

constatarea calităţii de lucrător sau de colaborator al Securităţii, direcţia 

de specialitate identifică informaţii care nu au mai fost supuse analizei 

Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, se 

va aplica în mod corespunzător procedura de verificare prevăzută pentru
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persoanele care ocupă funcţiile menţionate în art. 1 alin. (7), art. 3 şi 
art. 3^ din prezenta ordonanţă.”

14. La articolul 14, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„e) dă publicităţii, cu respectarea legislaţiei privind protejarea 

informaţiilor care privesc siguranţa naţională, informaţiile şi documentele 

cu privire la activitatea, structura şi componenţa Securităţii, care atestă 

implicarea Securităţii şi a altor structuri politice şi represive ale regimului 

totalitar comunist în săvârşirea unor fapte împotriva vieţii, integrităţii 
fizice sau psihice, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, 
precum şi a unor acte de trădare a intereselor naţionale;”

15. La articolul 14, după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), 
cu următorul cuprins:
„k) publică pe site-ul oficial al instituţiei lista angajaţilor Securităţii şi ai 
altor structuri din cadrul Ministerului de Interne, din perioada 

6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, a căror activitate este documentată în 

dosarele din arhiva CNSAS. Lista va cuprinde numele, prenumele, data şi 
locul naşterii, numele părinţilor, numele de serviciu, gradele militare ale 

foştilor angajaţi ai Ministerului de Interne, precum şi deciziile definitive 

prin care s-a constatat calitatea de lucrător al Securităţii, în cazul în care 

acestea există;”

16. La articolul 15, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul 

cuprins;
„Art. 15. - (1) în vederea îndeplinirii atribuţiilor publice care îi revin, 
Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii se poate adresa 

oricăror instituţii publice sau entităţi private, autorităţi sau persoane, 
solicitându-le informaţii cuprinse în documente sau acte în legătură cu 

domeniul de activitate al CNSAS. Informaţiile solicitate de Consiliu în 

vederea îndeplinirii obligaţiilor legale se transmit în termen de 30 de zile 

de la solicitare.”

17. L articolul 15 după alineatul (1) se introduce un nou alineat, 
alineatul (1^), cu următorul cuprins;
„(L) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1) constituie 

contravenţie şi se sancţionează cu amendă în cuantum de 100 lei pentru 

fiecare zi de întârziere.”
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18. La articolul 16, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul 

cuprins:
„Art. 16

(8) Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii 

îşi alege, în termen de 5 zile de la numire, un birou de coordonare dintre 

membrii săi, compus dintr-un preşedinte, un vicepreşedinte şi un secretar. 
Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii 

lucrează în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor şi 
avizează notele de constatare cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi. 
Dezbaterile Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor 

Securităţii sunt publice, cu excepţia situaţiilor în care se decide cu 

unanimitate de voturi ca şedinţa să fie secretă. Colegiul funcţionează pe 

principiul egalităţii membrilor săi.”

19. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 21. - (1) Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor 

Securităţii răspunde pentru măsurile întreprinse. Fiecare membru al 
Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii 

este răspunzător pentru propria activitate.
(2) Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii 

în întregul său şi fiecare dintre membrii săi răspund în faţa Parlamentului 

României pentru modul de îndeplinire a atribuţiilor ce le revin. Anual sau 

la cererea Birourilor Permanente ale Camerei Deputaţilor sau Senatului, 
Colegiul CNSAS prezintă un raport de activitate.
(3) Stenogramele şedinţelor Colegiului CNSAS sunt puse la dispoziţia 

publicului, prin postarea pe site-ul instituţiei, în termen de 60 de zile de la 

data desfăşurării şedinţei. Informaţiile consemnate în documentele emise 

în regim de secret de serviciu de către instituţiile partenere ale CNSAS 

sau cele care pot aduce atingere imaginii, onoarei şi demnităţii persoanei 

vor fi protejate prin anonimizare, conform legislaţiei în vigoare.”

20. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Alt. 23. - (1) Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor 

Securităţii se întruneşte în plen, în şedinţă ordinară, cel puţin de două ori 

pe săptămână. Şedinţele extraordinare se organizează la convocarea 

preşedintelui sau la cererea a cel puţin 4 membri ai Colegiului. Colegiul 

Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii se întruneşte 

în şedinţă în prezenţa a cel puţin 8 membri.
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(2) Actele Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor 

Securităţii se adoptă prin majoritate simplă. Votul este nominal şi public, 
cu excepţia votului privind alegerea Biroului de coordonare. Şedinţele 

ordinare a căror desfăşurare nu a fost posibilă, din lipsă de cvorum, se 

reprogramează cel târziu în luna calendaristică imediat următoare. Votul 

este nominal şi se comunică public prin consemnarea în comunicatele de 

presă emise în urma şedinţelor Colegiului Consiliului Naţional pentru 

Studierea Arhivelor Securităţii.
(3) Motivarea soluţiei de sesizare a instanţei, respectiv de emitere a 

adeverinţei de necolaborare şi neapartenenţă la Securitate, rezultă din 

cuprinsul acţiunii în constatarea calităţii de lucrător sau colaborator al 
Securităţii, sau, după caz, din cuprinsul adeverinţei, postată pe site-ul 

oficial al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii.”

21. La articolul 29, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul 

cuprins:
„Alt. 29.....................................................................................................
(3) Veniturile obţinute din eliberarea de copii potrivit art. 1 alin. (12) şi 
art. 28, precum şi cele realizate prin valorificarea produselor editoriale şi 
pe suport audio/video editate de Consiliul Naţional pentru Studierea 

Arhivelor Securităţii, sau la care acesta a colaborat se constituie venituri 

proprii.”

22. La articolul 31, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul 

cuprins:
„Art. 31. - (1) Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii 

continuă să preia în gestiune toate documentele privitoare la exercitarea 

drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, precum acte, 
dosare, registre, înregistrări foto, video, audio şi informatice, baze de date, 
inclusiv dosarele de cadre ale ofiţerilor şi subofiţerilor de Securitate şi ale 

ofiţerilor acoperiţi, care fac obiectul verificărilor prevăzute în prezenta 

ordonanţă de urgenţă.”

23. La articolul 31, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, 
alineatul (5^), cu următorul cuprins:
„(5^) Prin derogare de la prevederile art. 24 alin. (4) din Legea 

nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi 
completările ulterioare, documentele prevăzute la art. 31 alin. (1) din 

prezenta ordonanţă de urgenţă îşi pierd caracterul clasificat odată cu
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predarea către Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii. 
Documentele se predau în original sau în copie conformă cu originalul şi 
nu sunt supuse prevederilor Hotărârii Guvernului nr, 585/2002 pentru 

aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în 

România, cu modificările şi completările ulterioare.”

24, La articolul 31, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul 

cuprins:
„(6) Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (l)-(5^) atrage, după 

caz, răspunderea penală, administrativă, civilă sau disciplinară a 

conducătorilor organelor, instituţiilor şi persoanelor fizice respective.”

25. Anexa se modifică şi va avea următorul cuprins:

"ANEXĂ: DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Subsemnatul / subsemnata..........
, fiul/fiica lui

născut/născută la 

si a lui......................
5

data de..........
nume anterior , sub sancţiunea 

declar pe proprie răspundere următoarele:

1) Nu am transmis/am transmis* informaţii, în scris sau verbal, cu 

numele real sau cu un nume conspirativ, organelor de Securitate sau 

Miliţie
5

* Dacă răspunsul este am transmis informaţii, persoana poate decide să 

anexeze o declaraţie cu privire la conţinutul informaţiilor şi împrejurările 

transmiterii acestora (sunt vizate orice fel de informaţii transmise 

ofiţerilor din cadrul Ministerului de Interne, inclusiv declaraţiile date la 

organele de Paşapoarte, la Miliţie, sau date la cererea ofiţerilor de obiectiv 

din întreprinderi)

2) Nu am semnat/am semnat* wn Angajament prin care am acceptat 

să transmit informaţii organelor de Securitate sau Miliţie

* Dacă răspunsul este am semnat un Angajament, se anexează o 

declaraţie detaliată cu privire la circumstanţele sau împrejurările asumării 

unui astfel de document.



10

3) Nu am fost/am fost angajat (ă)* ca ofiţer sau subofiţer, în perioada 

1945-1989

* Dacă răspunsul este am fost angajat/angajată a Ministerului de 

Interne^ se anexează o declaraţie detaliată, cu privire la unitatea 

angajatoare, profilul de muncă, perioada, gradul şi funcţia deţinute.

Data Semnătura”

Art. II. - (1) în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei 

legi, instituţiile care deţin documente privind activitatea angajaţilor sau a 

structurilor Ministerului de Interne în perioada 1945-1989 au obligaţia să 

informeze CNSAS cu privire la tipul şi numărul unităţilor arhivistice 

deţinute şi să predea Consiliului formele de evidenţă scriptice şi 
informatice ale fostei Securităţi.

A

(2) In funcţie de conţinutul documentelor prevăzute la alin. (1), CNSAS 

solicită partenerilor instituţionali predarea dosarelor sau, după caz, 
întrunirea comisiilor mixte, care vor stabili dacă materialul arhivistic 

poate fi preluat de Consiliu, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă
A

de urgenţă. In caz de divergenţă, CNSAS se adresează Consiliului Suprem 

de Apărare a Ţării, spre mediere, şi informează comisiile de control al 
Serviciului Român de Informaţii, al Serviciului de Informaţii Externe şi 
Comisiile Juridice din cadrul Parlamentului României.
(3) Nerespectarea prevederilor alin. (1) şi (2) constituie contravenţie şi 
se sancţionează cu amendă în cuantum de 1.000 lei pentru fiecare zi de 

întârziere.

Art. III. - Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la 

publicare.

Art. IV. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24 din 5 martie 2008 

privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 10 martie 2008, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin 

prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
dându-se textelor o nouă numerotare.
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera 

Deputaţilor în forma iniţială, în condiţiile art. 75 alin. (2) teza a lll-a din 

Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

CIPRIAN-CONSTANTIN ŞERBAN


