
LEGE

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea

Securitatii

Art. I. - Ordonanja de urgenta a Guvernului nr. 24 din 5 martie 2008 
privind accesul la propriul dosar §i deconspirarea Securitatii, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 182 din 10 martie 2008, aprobata cu 
modificari si completari prin Legea nr. 293/2008, cu modificarile §i completarile 
ulterioare, se modifica si se completeaza, dupa cum urmeaza:

La articolul 1, alineatele (1), (7) si (8) se modifica si se completeaza 
dupa cum urmeaza:

„Art. 1 . - (1) Orice cetatean roman sau cetatean strain care dupa 1945 a avut 
cetatenie romana, precum si orice cetatean al unei tari membre a Organizatiei 
Tratatului Atlanticului de Nord, al unui stat membru al Uniunii Europene sau al 
Republicii Moldova are dreptul de acces la propriul dosar intocmit de Securitate, 
precum si la alte documente si informatii care privesc propria persoana, potrivit 
prezentei ordonante de urgenta si in conformitate cu prevederile legii privind 

protejarea informatiilor care privesc siguranta nationala. Acest drept se exercita 
la cerere si consta in studierea nemijlocita a dosarului si eliberarea de eopii de pe 
actele dosarului si de pe orice alte inscrisuri care privesc propria persoana.

1.

(7) Persoana, subiect al unui dosar instrumentat de Securitate, are dreptul, la 
cerere, sa afle identitatea angajatilor Securitatii sau ai Ministerului de Interne, 
ofiteri, subofiteri sau civili, precum si a surselor acestora, care au contribuit cu 
informatii la completarea dosarului, si poate solicita verificarea calitatii de 
lucrator al Securitatii pentru ofiterii, subofiterii sau angajatii civili ai Securitatii 
ori ai Ministerului de Interne care au contribuit la instrumentarea dosarului. 
Pentru stabilirea calitatii de lucrator al Securitatii, procedura este similara celei 
prevazute pentru verificarile din oficiu si la cerere, reglementate de prezenta 
ordonanta de urgenta. Verificarea poate privi orice act intocmit sau la intocmirea 
caruia a participat persoana supusa verificarii in decursul carierei sale, si nu doar 
actele instrumentate in dosarul sau dosarele care au facut obiectul dreptului de 
acces la propriul dosar.

(8) De drepturile prevazute la alin. (1) - (7) beneficiaza sotul supravietuitor si 
rudele pana la gradul al patrulea, inclusiv, ale persoanei decedate ori mostenitorii 
sai testamentari.”



La articolul 1, dupa alineatul (13) se introduce un nou alineat, 
alineatui (14), cu urmatorul cuprins:

„(14) Consiliul informeaza in scris petitionarul indreptatit despre preluarea sau 
identificarea de noi documente in arhiva CNSAS, cu privire la persoana sa ori cu 
privire la rudele, pana la gradul al patrulea inclusiv, pentru care a solicitat 
exercitarea dreptului de acces la dosar, in termen de 30 de zile de la preluarea sau 
identificarea acestor documente.”

2.

Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(1) in intelesul prezentei ordonante de urgenta, termenii §i expresiile de mai jos 
au urmatoarea semnificatie:

a) lucrator al Securitatii - orice persoana care, avand calitatea de ofiter, subofiter 
sau angajat civil al Securitatii sau al Ministerului de Interne, inclusiv sub 
acoperire, in perioada 1945-1989, a desfasurat activitati prin care a vizat 
suprimarea sau ingradirea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului;

b) colaborator al Securitatii - persoana care a fumizat informatii de natura sa 
ingrMeasca drepturile si libertatile fundamentale ale omului. Persoana care a 

fumizat informatii cuprinse in declaratii, procese-verbale de interogatoriu sau de 
confruntare, date in timpul anchetei sau a procesului, in stare de libertate, de 
retinere ori de arest, pentm motive politice privind cauza pentm care a fost fie 
cercetata, fie judecata si condamnata, nu este considerata colaborator al 
Securitatii, potrivit prezentei definitii, iar actele si documentele care consemnau 
aceste informatii sunt considerate parte a propriului dosar. Persoanele care, la data 
colaborarii cu Securitatea, nu implinisera 16 ani nu sunt avute in vedere de 

prezenta defmitie. Colaborator al Securitatii este §i persoana care a inlesnit 
culegerea de informatii de la alte persoane, prin punerea voluntara la dispozitia 

Securitatii a locuintei sau a altui spatiu pe care il detinea, precum si cei care, 
avand calitatea de rezidenti ai Securitatii, coordonau activitatea informatorilor.

c) terta persoana - orice persoana, alta decat cea care face obiectul verificarii sau 

care este titular al dreptului de acces la documentele intocmite de Securitate. Nu 
se considera terti lucratorii Securitatii si colaboratorii acesteia care au contribuit 
cu informatii la completarea dosarului;

d) propriul dosar - orice material intocmit de Securitate si de catre alte structuri 
de represiune ale regimului totalitar comunist, indiferent de suport, despre 
persoana mdreptatita la acces sau despre alte persoane, in conditiile prevazute de 

prezenta ordonanta de urgenta.

(2) Relatarile verbale consemnate in scris de ofiterii, subofiterii sau angajatii 
civili ai Securitatii sau ai Ministemiui de Interne pot fi utilizate in stabilirea

3.



calitatii de colaborator al Securitatii daca pot fi coroborate cu alte documente 

privitoare la persoana verificata, cu marturii scrise sau verbale, sau cu alte 
mijloace de proba, relevante m stabilirea calitatii de colaborator al Securitatii.”

4. La articolul 3, dupa litera g) $e introduce o noua litera, litera g^), cu 
urmatorul cuprins:

»Art. 3...................................................................................................................

g^) functionarii publici inscrisi in evidenta centralizata a Agentiei Nationale a 
Functionarilor Public!, numiti in ilinctie temporar sau definitiv.”

5. La articolul 3 litera u) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„u) ierarhii si oficiantii cultelor religioase recunoscute de lege, precum si 
asimilatii lor de la parohiile din tara si din strainatate;”

6. Dupa articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3\ cu urmatorul 
cuprins:

„Art. 3'. CNSAS initiaza, din oficiu, actiuni in constatarea calitatii de lucrator al 
Securitatii, pentru persoanele care, avand calitatea de ofiter, subofiter sau angajat 
civil al Securitatii sau al Ministerului de Interne, inclusiv sub acoperire, in 
perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, au desfasurat activitati prin care au 
vizat suprimarea sau ingradirea drepturilor si libertatilor tlindamentale ale 

omului.”

7, La alineatui (2) al articolului 5, dupa litera g) se introduce o noua litera, 
litera g^), cu urmatorul cuprins:

„g’) functionarii publici - la Agenda Nationala a Functionarilor Publici, prin 

intermediul institutiei angajatoare;”

8. La alineatui (4) al articolului 5, dupa litera d) se introduc trei noi litere, 
literele e), f) si g), cu urmatorul cuprins:
„e) institutiile angajatoare si functiile detinute anterior datei de 22 decembrie 

1989, acolo unde este cazul;

f) institutiile de mvatamant mediu sau superior urmate anterior datei de 22 
decembrie 1989, acolo unde este cazul;



g) unitatea militara in cadrul careia s-a efectuat stagiul militar, acolo unde este 

cazul.”

9. Alineatul (2) al articolului 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 6.-(l)............................................

(2) Unitatea specializata in evidenta populatiei din cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne, la cererea Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, 
pune la dispozitia acestuia toate informatiile necesare in termen de 30 de zile de 
la primirea solicitarii.”

10. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 9. In cazul in care din nota de constatare rezulta ca nu exista date sau 
documente privind calitatea de lucrator al Securitatii sau de colaborator al 
acesteia pentru persoana care a facut obiectul verificarii, Colegiul Consiliului 
National pentru Studierea Arhivelor Securitatii dispune eliberarea unei adeverinte

A

in acest sens. In textul adeverintei se vor prezenta toate documentele si 
informatiile identificate pana la data emiterii notei de constatare.”

11. Ardcolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(1) Notele de constatare §i adeverintele emise de Colegiul Consiliului National 
pentru Studierea Arhivelor Securitatii se comunica persoanelor verificate, 
precum si persoanelor care au solicitat verificarea, in cazul verificarii la cerere, 
prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

(2) Initierea unei actiuni in constatarea calitatii de colaborator sau de lucrator al 
Securitatii pe numele unei persoane verificate potrivit prezentei legi se comunica 
public, in termen de 10 zile de la inregistrarea dosarului, prin postarea, pe site-ul 
CNSAS, a urmatoarelor informatii: numele, prenumele si calitatea persoanei 
verificate, functia detinuta si numarul dosarului inregistrat pe rolul Curtii de Apel 
Bucuresti. Termenele de judecata si stadiul actiunii in constatare se comunica prin 
postarea pe site, la fiecare actualizare.”

12. La articolul 12, alineatul (1) se modifica ^i va avea urmatorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Hotararea judecatoreasca irevocabila se publica in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea a Ill-a, cu titlu gratuit, si se pune la dispozitia 
mijloacelor de informare in masa de catre Consiliul National pentru Studierea 
Arhivelor Securitatii, prin postarea pe site-ul oficial al institutiei.”



13. Dupa articolul 12 se introduc doua noi articole, articolul 12^ si articolul 
12^, cu urmatorul cuprins:

„Art. 12'. - In cazul in care, ulterior emiterii unei decizii de neapartenenta sau 
necolaborare cu Securitatea, intemeiul Legii nr. 187/1999, sau a unei adeverinte, 
conform prevederilor prezentei ordonanje de urgenta, Consiliul a preluat sau a 

identificat in arhiva proprie documente si informatii care nu au mai fost supuse 
analizei Colegiului CNSAS, se reia procedura de verificare prevazuta pentru 
persoanele mentionate in art. 1 alin. (7), art. 3 si art. 3' din prezenta Ordonanta de 
Urgenta.

Art. 12^. - In conditiile in care, ulterior respingerii prin hotarare judecatoreasca 

defmitiva sau, dupa caz, irevocabila a unei actiuni in constatarea calitatii de 
lucrator sau de colaborator al Securitatii, directia de specialitate identifica 
informatii care nu au mai fost supuse analizei Colegiului Consiliului National 
pentru Studierea Arhivelor Securitatii, se va aplica in mod corespunzator 

procedura de verificare prevazuta pentru persoanele care ocupa flinctiile 
mentionate in art. 1 alin. (7), art. 3 si art. 3^ din prezenta ordonanta.”

14. La articolul 14, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„e) da publicitatii, cu respectarea legislatiei privind protejarea informatiilor care 
privesc siguranta nationala, informatiile si documentele cu privire la activitatea, 
structura si componenta Securitatii, care atesta implicarea Securitatii si a altor 

structuri politice si represive ale regimului totalitar comunist in savarsirea unor 
fapte impotriva vietii, integritatii fizice sau psihice, a drepturilor si libertatilor 
fundamentale ale omului, precum si a unor acte de tradare a intereselor 

nationale;”

15. La articolul 14, dupa litera j) se introduce o noua litera, litera k), cu 

urmatorul cuprins:
„k) publica pe site-ul oficial al institutiei lista angajatilor Securitatii si ai altor 

structuri din cadrul Ministerului de Interne, din perioada 6 martie 1945 - 22 
decembrie 1989, a caror activitate este documentata in dosarele din arhiva 
CNSAS. Lista va cuprinde numele, prenumele, data si locul nasterii, numele 
parintilor, numele de serviciu, gradele militare ale fostilor angajati ai Ministerului 
de Interne, precum si deciziile definitive prin care s-a constatat calitatea de 

lucrator al Securitatii, in cazul in care acestea exista;”

16. La articolul 15, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:



A

„Art. 15. - (1) In vederea indeplinirii atributiilor publice care li revin, Consiliul 
National pentru Studierea Arhivelor Securitatii se poate adresa oricaror institutii 
publice sau entitati private, autoritati sau persoane, solicit^du-le informatii 
cuprinse in documente sau acte in legatura cu domeniul de activitate al CNSAS. 
Informatiile solicitate de Consiliu in vederea indeplinirii obligatiilor legale se 
transmit in termen de 30 de zile de la solicitare.”

17. L articolul 15 dupa alineatui (1) se introduce un non alineat, alineatul 
(1^), cu urmatorul cuprins:

„(1^) Nerespectarea termenului prevazut la alin. (1) constituie contraventie si se 
sanctioneaza cu amenda in cuantum de 100 lei pentru fiecare zi de intarziere.”

18. La articolul 16, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 16

(8) Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii isi alege, 
in termen de 5 zile de la numire, un birou de coordonare dintre membrii sai, 
compus dintr-un presedinte, un vicepresedinte si un secretar. Colegiul Consiliului 
National pentru Studierea Arhivelor Securitatii lucreaza in prezenta a cel putin 

douatreimi din numarul membrilor si avizeaza notele de constatare cu majoritatea 
voturilor membrilor prezenti. Dezbaterile Colegiului Consiliului National pentru 
Studierea Arhivelor Securitatii sunt publice, cu exceptia situatiilor in care se 

decide cu unanimitate de voturi ca sedinta sa fie secreta. Colegiul functioneaza 
pe principiul egalitatii membrilor sai.”

19. Articolul 21 se modiHca si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 21.
Securitatii raspunde pentru masurile intreprinse. Fiecare membru al Colegiului 
Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii este raspunzator 

pentru propria activitate.

(2) Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii in 
intregul sau si fiecare dintre membrii sai raspund in fata Parlamentului Romaniei 
pentru modul de mdeplinire a atributiilor ce Je revin. Anual sau la cererea 
Birourilor Permanente ale Camerei Deputatilor sau Senatului, Colegiul CNSAS 

prezinta un raport de activitate.

(3) Stenogramele sedintelor Colegiului CNSAS sunt puse la dispozitia publicului, 
prin postarea pe site-ul institutiei, in termen de 60 de zile de la data desfa§urarii

(1) Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor



sedintei. Informatiile consemnate in documentele emise in regim de secret de 
serviciu de catre institutiile partenere ale CNSAS sau cele care pot aduce atingere 
imaginii, onoarei si demnitatii persoanei vor fi protejate prin anonimizare, 
conform legislatiei in vigoare.”

20. Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 23. - (1) Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor 
Securitatii se intruneste in plen, in §edinta ordinara, cel putin de doua ori pe 
saptamana. Sedintele extraordinare se organizeaza la convocarea pre^edintelui 
sau la cererea a cel putin 4 membri ai Colegiului. Colegiul Consiliului National 
pentru Studierea Arhivelor Securitatii se intruneste in sedinta in prezenta a cel 
putin 8 membri,

(2) Actele Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii 
se adopta prin majoritate simpla. Votul este nominal si public, cu exceptia votului 
privind alegerea Biroului de coordonare. §edintele ordinare a caror desfasurare 
nu a fost posibila, din lipsa de cvorum, se reprogrameaza cel tarziu in luna 

calendaristica imediat urmatoare. Votul este nominal si se comunica public prin 
consemnarea in comunicatele de presa emise in urma sedintelor Colegiului 
Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii.

(3) Motivarea solutiei de sesizare a instantei, respectiv de emitere a adeverintei 
de necolaborare si neapartenenta la Securitate, rezulta din cuprinsul ac^iunii in 

constatarea calitatii de lucrator sau colaborator ai Securitatii, sau, dupa caz, din 
cuprinsul adeverintei, postata pe site-ul oficial al Consiliului National pentru 
Studierea Arhivelor Securitatii.”

21. La articolul 29, alineatul (3) se modiHca si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 29.................................................................................................................

(3) Veniturile obtinute din eliberarea de copii potrivit art. 1 alin. (12) si art. 28, 
precum si cele realizate prin valorificarea produselor editoriale §i pe suport 
audio/video editate de Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, 
sau la care acesta a colaborat se constituie venituri proprii.”

22. La articolul 31, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 31.- (1) Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii continua 
sa preia in gestiune toate documentele privitoare la exercitarea drepturilor 
prevazute de prezenta ordonanfa de urgenta, precum acte, dosare, registre,



inregistr^i foto, video, audio si informatice, baze de date, inclusiv dosarele de 
cadre ale ofiterilor si subofiterilor de Securitate si ale ofiterilor acoperiti, care fac 
obiectul verificarilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.”

23. La articolul 31, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul 
(5^), cu urmatorul cuprins:

„(5’) Prin derogare de la prevederile art. 24 alin. (4) din Legea nr. 182/2002 
privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile 

ulterioare, documentele prevazute la art. 31 alin.(l) din prezenta ordonanta de 
urgenta isi pierd caracterul clasificat odata cu predarea catre Consiliul National 
pentru Studierea Arhivelor Securitatii. Documentele se predau in original sau in 
copie conforma cu originalul si nu sunt supuse prevederilor Hotararii Guvemului 
nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor 

clasificate in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.”

24. La articolul 31, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(6) Neindeplinirea obligatiilor prevazute la alin. (l)-(5') atrage, dupa caz, 
raspunderea penala, administrative, civila sau disciplinara a conducatorilor 
organelor, institutiilor si persoanelor fizice respective.”

25. Anexa se modifica si va avea urmatorul cuprins:

” ANEXA: DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE

, flul / fiicaSubsemnatuI / subsemnata 

lui.......si a lui
9

declar pe proprie raspundere urmatoarele:

, nascut/ nascuta la data de 

nume anterior , sub sanctiunea

1) Nu am transmis / am transmis* informatii, in scris sau verbal, cu numele 
real sau cu un nume conspirativ, organelor de Securitate sau Militie

*Daca raspunsul este am transmis informatii, persoana poate decide sa anexeze 
o declaratie cu privire la continutul informatiilor si imprejurarile transmiterii 
acestora (sunt vizate orice fel de informatii transmise ofiferilor din cadrul 
Ministerului de Interne, inclusiv declaratiile date la organele de Pasapoarte, la 
Militie, sau date la cererea ofiterilor de obiectiv din intreprinderi)



2) Nu am semnat / am semnat^ un Angajament prin care am acceptat sa 
transmit informatii organelor de Securitate sau Militie

*Daca raspunsul este am semnat un Angajament, se anexeaza o declaratie 
detaliata cu privire la circumstantele sau imprejurarile asumarii unui astfel de 

document.

3) Nu am fost / am fost angajat (a)* ca ofiter sau subofiter, in perioada 1945- 
1989

*Daca raspunsul este am fost angajat / angajata a Ministerului de Interne, se 
anexeaza o declaratie detaliata, cu privire la unitatea angajatoare, profilul de 
munca, perioada, gradul si flinclia detinute.

Semnatura”Data

A

Art. 11. - (1) In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, 
institutiile care detin documente privind activitatea angajatilor sau a structurilor 
Ministerului de Interne m perioada 1945-1989 au obligatia sa informeze CNSAS 

cu privire la tipul ?i num^ul unitatilor arhivistice detinute si sa predea Consiliului 
formele de evidenta scriptice si informatice ale fostei Securitati.

(2) in functie de continutul documentelor prevazute la alin. (1), CNSAS solicita 
partenerilor institutional! predarea dosarelor sau, dupa caz, intrunirea comisiilor 

mixte, care vor stabili daca materialul arhivistic poate fi preluat de Consiliu, in 
conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta. In caz de divergenta,



CNSAS se adreseaza Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, spre mediere, si in- 
formeaza comisiile de control al Serviciului Roman de Informatii, al Serviciului 
de Informatii Exteme si Comisiile Juridice din cadml Parlamentului Romaniei.

(3) Nerespectarea prevederilor alin. (1) si (2) constituie contraventie si se sancti- 
oneaza cu amenda in cuantum de 1.000 lei pentru fiecare zi de intarziere.

Art. III. - Prezenta lege intra in vigoare in termen de 30 de zile de la publicare.

Art. IV. - Ordonan^a de urgenta a Guvemului nr. 24 din 5 martie 2008 privind 
accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii, publicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 182 din 10 martie 2008, aprobata cu modificari 
si completari prin Legea nr. 293/2008, cu modificarile §i completarile ulterioare, 
precum §i cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.


