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EXPUNERE DE MOTIVE

Secţiunea 1

Titlul proiectului de act normativ

LEGE privind deconspirarea urmaşilor lucrătorilor Securităţii care ocupă demnităţi sau 
funcţii publice prin completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 24/2008 privind accesul la 

___________________ propriul dosar şi deconspirarea Securităţii___________________

Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

1 .Descrierea situaţiei 
actuale

In perioada regimului comunist, statul a exercitat o putere arbitrară 
permanentă împotriva cetăţenilor României, menţinând în rândul populaţiei 
o stare de frică şi teroare. Drepturile şi libertăţile românilor au fost în mod 
sistematic încălcate, cu consecinţe care s-au ramificat la nivelul întregii 
societăţi româneşti prin victimizarea şi distrugerea a numeroase familii. 
Unul din principalele instrumente ale acestei politici de represiune şi 
control a fost reprezentat de organele poliţiei politice şi de securitate a 
statului.

Având în vedere absenţa unei lustraţii în statul român postdecembrist, 
precum şi absenţa unor anchete efective şi condamnări ale persoanelor 
responsabile pentru crimele săvârşite cu scopul înăbuşirii Revoluţiei din 
1989, societatea românească a rămas cu ideea puternic înrădăcinată că foştii 
lucrători ai Securităţii şi-au menţinut influenţa şi controlul asupra 
principalelor instituţii româneşti, chiar şi la 30 de ani de la Revoluţie.

Având în vedere că temerea exprimată în public la nivelul societăţii este 
aceea că foştii lucrători ai Securităţii îşi exercită influenţa şi controlul nu 
numai nemijlocit, ci şi prin intermediul urmaşilor promovaţi în principalele 
instituţii româneşti, se propune instituirea dreptului oricărui cetăţean de a 
putea solicita informaţii privind calitatea de lucrător al Securităţii a 
părinţilor (rude de gradul I pe linie ascendentă) persoanelor care ocupă cele 
mai importante demnităţi publice în statul român.
In primul rând, se extinde dreptul cetăţenilor şi al presei la informaţiile2. Schimbări



privind legăturile cu fosta Securitate prin rude de gradul I ale persoanelor 
care deţin funcţiile de Preşedinte al României, deputat sau senator în 
Parlamentul României, membru în Parlamentul European, membru al 
Guvernului, Avocatul Poporului, primar.

preconizate

Nu se introduc noi incompatibilităţi, decăderi, sancţiuni sau răspunderi 
juridice de orice fel cu privire la oricare dintre aceste persoane, ci doar se 
acordă dreptul cetăţenilor şi presei de a solicita Consiliului Naţional pentru 
Studierea Arhivelor Securităţii clarificarea statutului de lucrător al 
Securităţii al părinţilor (rudelor de gradul î pe linie ascendentă) acelor 
persoane care ocupă cele mai importante demnităţi publice în statul român.

Totodată, se instituie un registru public al lucrătorilor Securităţii care să 
permită identificarea sau căutarea acestora precum şi transparentizarea 
legăturilor de rudenie ale acestora până la gradul I pe linie descendentă cu 
persoanele care ocupă funcţiile sau demnităţile de rang înalt în statul 
român.
Nu este cazul.Alte informaţii

Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

Nu este cazul.1. Impact 
macroeconomic

Nu este cazul.2. Impact asupra 
mediului de afaceri

Impactul social va fi pozitiv, având ca efect transparentizarea instituţiilor 
statului român şi creşterea nivelului de încredere al populaţiei în acestea 
prin confirmarea faptului că ele sunt ocupate de persoane fără legături cu 
fosta Securitate, sau în caz contrar, prin aplicarea unui nivel ridicat de 
control şi atenţie cu privire la exercitarea funcţiilor respective.

3.Impact social

Nu este cazul.4. Impact asupra 
mediului
5. Alte informaţii Nu este cazul.

Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul

curent, cât si pe termen lung (pe 5 ani)

Nu este cazul.
Următorii 4 ani Media pe 5Indicatori Anul

curent ani
1. Modificări ale 
veniturilor bugetare, 
plus/minus, din 
care:
a) buget de stat, din



acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul 
asigurărilor sociale 
de stat:
(i) contribuţii de 
asigurări
2. Modificări ale 
cheltuielilor 
bugetare, 
plus/minus, din
care:
a) buget de stat, din 
acesta:
(i) cheltuieli de 
personal
(ii) bunuri şi servicii
(iii) transferuri între 
unităţi ale 
administraţiei 
publice
(iiii) Alte cheltuieli
(iiiii) Cheltuieli de 
capital
b) bugetele locale:
(i) cheltuieli de 
personal
(ii) bunuri şi servicii
c) bugetul 
asigurărilor sociale 
de stat:
(i) cheltuieli de 
personal
(ii) bunuri şi servicii
3. Impact financiar, 
plus/minus, din 
care:
a) buget de stat
b) bugetele locale
4. Propuneri pentru 
acoperirea creşterii 
cheltuielilor 
bugetare
5. Propuneri pentru
a compensa 
reducerea
veniturilor bugetare
6. Calculele



detaliate privind 
fundamentarea 
modificărilor 
veniturilor şi/sau 
cheltuielilor
bugetare
7. Alte informaţii

Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

1. Proiecte de acte normative 
suplimentare

Nu este cazul.

2. Compatibilitatea proiectului 
de act normativ cu legislaţia 
comunitară în materie

Nu este cazul.

3. Decizii ale Curţii Europene 
de Justiţie şi alte documente

Nu este cazul.

4.Evaluarea conformităţii Nu este cazul.
5. Alte acte normative şi/sau 
documente internaţionale din 
care decurg angajamente

Nu este cazul

6. Alte informaţii Nu este cazul.

Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii 
neguvemamentale, institute de cercetare şi alte organisme 
implicate

Nu este cazul

Nu este cazul2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc 
consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor 
organizaţii este legată de obiectul prezentului act normativ
3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice 
locale, în situaţia în care prezentul act normativ are ca obiect 
activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii 
Guvernului nr 521/2005 privind procedura de consultare a 
structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice 
locale la elaborarea proiectelor de acte normative

Nu este cazul.

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor 
interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. . 750/2005 privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanente

Nu este cazul.

5. Informaţii privind avizarea de către: 
a) Consiliul Legislativ

Necesită avizul Consiliului 
Legislativ, Consiliului Economic



b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi

şi Social.

Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act

normativ

Nu este cazul1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării 
actului normativ
2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact 
asupra mediului în urma implementării prezentului act 
normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii 
cetăţenilor sau diversităţii biologice.

Nu este cazul.

3. Alte informaţii

Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare

1. Măsurile de punere în aplicare a prezentului act normativ de 
către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale - 
înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor 
instituţiilor existente

Nu este cazul

In numele iniţiatorilor:

Deputat USR Qaudiu lulius Gavril Năsui
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