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AVIZ
referitor la propunerea legislativă 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

Analizând propunerea legislativă 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,
transmisă de Secretarul General al Camerei Deputaţilor cu adresa 

nr.Plxl53/04.04.2022 şi înregistrată la Consiliul Legislativ cu 
nr.D404/05.04.2022,

CONSILIUL LEGISLATIV
A

In temeiul art.2 alin.l lit.a) din Legea nr.73/1993, republicată şi 
al art.46 alin.(3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Consiliului Legislativ,
Avizează negativ propunerea legislativă, pentru următoarele 

considerente:
1, Prezenta propunere are ca obiect de reglementare 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.

Potrivit Expunerii de motive, demersul legislativ vizează 

instituirea posibilităţii solicitării de informaţii privitoare la calitatea de 

lucrător al Securităţii a părinţilor persoanelor care ocupă anumite 

funcţii de demnitate publică. Totodată, se propune publicarea pe 
pagina proprie de internet a Consiliului Naţional pentru Studierea 

Arhivelor Securităţii a unui registru public al tuturor lucrătorilor 
Securităţii care să permită interogarea după nume, după funcţia sau



demnitatea publică ocupată sau după legătura de rudenie de gi'adul I 
cu o persoană care ocupa anumite funcţii de demnitate publică.

Prin conţinutul său nonnativ, propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor organice, fiind incidente dispoziţiile art.117 

alin.(3) din Constituţia României, republicată, iar în aplicarea 

prevederilor art.75 alin.(l) din Legea fundamentală, prima Cameră 

sesizată este Camera Deputaţilor.
2. Menţionăm că, prin avizul pe care îl emite. Consiliul 

Legislativ nu se pronunţă asupra oportunităţii soluţiilor legislative 
preconizate.

3. Semnalăm că o propunere legislativă având un conţinut 
asemănător cu cel al prezentei propuneri legislative a fost avizat 
negativ de Consiliul Legislativ cu Avizul nr. 222/2021 şi a fost 
respinsă de Camera decizională în data de 13.12.2021.

4. Potrivit art.6 alin.(l) din Legea nr.24/2000 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, „proiectul de act normativ 

trebuie să instituie reguli necesare, suficiente şi posibile care să 
conducă la o cât mai mare stabilitate şi eficienţă legislativă”. De 
asemenea, potrivit alin.(2), „pentru fundamentarea noii reglementări 
se va porni de la dezideratele sociale prezente şi de perspectivă, 
precum şi de la insuficienţele legislaţiei în vigoare”.

Din analiza Expunerii de motive, reiese că necesitatea 
reglementării soluţiilor legislative preconizate este motivată de 
„absenţa unei lustraţii în statul român postdecembrist” şi are la bază 
premisa că „foştii lucrători ai Securităţii îşi exercită influenţa şi 
controlul nu numai nemijlocit, ci şi prin intermediul urmaşilor”.

Referitor ia absenţa unei legi a lustraţiei, menţionăm că, încă din 

anul 2010, Curtea Constituţională, pronunţându-se asupra unei obiecţii 
de neconstituţionalitate a unei legi a lustraţiei, a reţinut prin Decizia 

nr.820/2010 că ,,După o încercare nereuşită, cea din 1997, adoptarea 

în România a Legii lustraţiei este lipsită de eficienţă juridică, nefiind 

actuală, necesară şi utilă, doar cu o semnificaţie exclusiv morală, 
ţinând seama de perioada mare de timp care a trecut de la căderea 
regimului totalitar comunist”.

Faţă de cele reţinute de Curtea Constituţională, a fortiori, în anul 
2022, o lege a lustraţiei nu ar mai fi necesară şi, prin unnare, absenţa 
unei asemenea legi nu ar putea fi invocată pentru fundamentarea 
soluţiilor legislative propuse.
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De altfel, prezumţia pe care se bazează soluţiile propuse, potrivit 
căreia persoanele care deţin anumite funcţii de demnitate publică, ai 
căror părinţi au fost lucrători ai Securităţii, se află sub controlul şi 
influenţa părinţilor lor, este contrară principiului dreptăţii, ca 

valoare supremă a statului de drept, consacrat de artl alin.(3) din 

Constituţie, instituindu-se, în fapt, o stigmatizare a copiilor pentru 

faptele din trecut ale părinţilor lor. Din acest motiv, soluţiile 

legislative propuse creează şi o discriminare între cetăţeni pe criteriul 
legăturii de rudenie, fiind susceptibile de a contraveni şi prevederilor 

art.4 alin.(2) din Constituţie privind egalitatea între cetăţeni şi ale 

art.l6 alin.(l) din Legea fundamentală privind egalitatea în drepturi a 

cetăţenilor. Astfel, chiar dacă nu există o răspundere juridică a . 
cetăţenilor pentru opţiunile din trecut ale părinţilor lor, o eventuală 
dovedire a calităţii de lucrători ai Securităţii a părinţilor unor cetăţeni 
ar institui o prezumţie de imoralitate pentru aceşti cetăţeni, prezumţie 
care ar putea reprezenta un dezavantaj electoral pentru aceştia în cazul 
în care ar dori ulterior să candideze pentru ocuparea unei funcţii de 
demnitate publică, putând fi afectat dreptul de a fi ales, consacrat de 
art.37 din Constituţie, precum şi dreptul de a fi ales în Parlamentul 
European, consfinţit de art.38 din Legea fundamentală.

Seimialăm că, prin Decizia nr.139/2019. Curtea Constituţională 

a statuat că ,,Fundamentarea temeinică a iniţiativelor legislative 
reprezintă o exigenţă impusă de dispoziţiile constituţionale 
menţionate, întimcât previne arbitrarul în activitatea de legiferare, 
asigurând că legile propuse şi adoptate răspund unor nevoi sociale 
reale şi dreptăţii socialei

Faţă de cele de mai sus, propunerea legislativă nu poate fi
promovată.

F

Bucureşti
Nr.460/26.04.2022

3



EVENIMENTE SUFERITE de actul...
M._ _ ................ ..... ...................... .....................^............... ......... ............................

O.U.G. nr. 24/2008

Ordonanţă de urgenţă privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii 
aprobată cu modificări şi completări prin L. nr, 293/2008

M. Of. nr. 182/10 mar. 2008

M. Of. nr. 800/28 nov. 2008

1 rectificare M. Of. nr. 227/25 mar. 2008 rectifică alin. 2 din preambul arî. 5 alin. 
(3). anexaRECTIFICARE

2 modificări prin L. nr. 293/2008 M. Of. nr. 800/28 nov. 2008 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr, 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea 
Securităţii

modifică preambulul, art. I alin. (2). (5). 
(10) şi (13). ari. 2 Ut. a) şi b), art. 3 partea 
introductivă şi Ut. h), ari. 3 Ut. l). o), r). u) 
şi z). art. 4 alin. (1). (2) şi (4), art. 5 alin.
(1) . alin. (2) partea introductivă şi Ui. h). 
alin. (4) partea introductivă, art. 7 alin. (1) 
şi (3). art. 8partea introductivă, ari. 10 
alin. (2). art. 11 alin. (1) şi (2), art. 14 Ut. 
e). art. 17 alin. (13). an. 18. art. 25 alin.
(2) , art. 28 alin. (3), art. 30 alin. (5). art. 31 
alin. (4), art. 33 alin. (1). art. 34, art. 36. 
art. 37 alin. (1). anexa:
introduce Ut. h_î) la art. 3. Ut. d_l) la art. 

5 alin. (2), alin. (8) la ari. 30; 
abrogă art. 2 Ut. c). ari. 5 alin. (6)

3 aprobată cu 
modificări şi 
completări prin

L. nr. 293/2008 M. Of. nr. 800/28 nov, 2008
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr, 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea 
Securităţii

rectificare M. Of. nr. 810/3 dec. 2008 rectifică anexa
RECTIFICARE

5 modificări prin D.C.C. nr. 672/2012 M. Of. nr. 559/8 aug. 2012
Decizia nr. 672 din 26 iunie 2012 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr, 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi 
deconspirarea Securităţii

suspendă pentru o perioadă de 45 zile 
dispoziţiile art. 2 Ut. b) teza întâi cu privire 
la sintagmele "indiferent sub ce formă" şi 
"relatări verbale consemnate de lucrătorii 
Securităţii".(termenulse împlineşte la 21 
septembrie 2012) după care operează 
di.spoziţiile art. 147 din Constituţie

6 admisă excepţie D.C.C. nr. 672/2012 
de neconst. prin

M. Of. nr. 559/8 aug. 2012 
Decizia nr. 672 din 26 iunie 2012 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi 
deconspirarea Securităţii

art. 2 Ut. b) teza întâi cu privire la 
sintagmele "indiferent sub ce formă"şi 
"relatări verbale consemnate de lucrătorii 
Securităţii"

7 modificări prin L. nr. 187/2012 M. Of. nr. 757/12 nov. 2012
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind 
Codul penal

modifică, la dota de 1 februarie 2014. art.
30

(v, Decizia I.C.C.J. nr. 4/2014 - M. Of. nr. 434/13 iun. 2014)



B modificări prin D.C.C. nr. 107/2014 M. Of. nr. 318/30 apr. 2014 suspendă pcnîru o perioadă de 45 zile 
Decizia nr. 107 din 27 februarie 2014 referitoare la excepţia de dispoziţiile ari. 10 alin. (!) (termenul se 
neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 lit, b) şi ale art. 10 din împlineşte la 14 iunie -’014) după 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind 
accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

care
operează dispoziţiile art. 147 din 
Constituţie

9 admisă excepţie D.C.C. nr. 107/2014 
de neconst. prin

M. Of. nr. 318/30 apr. 2014
Decizia nr. 107 din 27 februarie 2014 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 lit. b) şi ale art. 10 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind 
accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

an. 10 alin. (1)

19 modificări prin L nr. 161/2019 M. Of. nr. 630/29 iul. 2019 introduce 5_l. 12_! şi 12_2: 
abrogă art. 32Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

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

modificări prin D.C.C. nr. 794/2021 M. Of. nr. 1198/17 dec. 2021
Decizia nr. 794 din 23 noiembrie 2021 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a Legii nr. 161/2019 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi 
deconspirarea Securităţii, în ansamblul său, precum şi a 
dispoziţiilor art. 2 iit. b) teza întâi din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi 
deconspirarea Securităţii

11 declară neconstituţională L. nr. 161/2019 
şi suspendă dispoziţiile legii (termenul se 
împlineşte la data de 30 ian. 2022), după 
care operează dispoziţiile art. 147 din 
Constituţie


