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RAPORT COMUN
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 187 din 07/12/1999
privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea poliţiei politice comuniste

1. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură obişnuită, cu propunerea legislativă
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 187 din 07/12/1999 privind accesul la propriul dosar şi
deconspirarea poliţiei politice comuniste, trimisă cu adresa nr. Pl.x. 703 din 18 octombrie 2006 şi
înregistrată sub nr. 32/681, respectiv, nr. 31/1192 din 18 octombrie 2006.
Propunerea legislativă a fost avizată favorabil de Consiliul Legislativ, cu avizul nr.
1372/14.10.2006.
Comisia comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea
controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii, cu adresa
nr. 40/240/26.10.2006, a exprimat un punct de vedere negativ asupra acestei iniţiative legislative.
Propunerea legislativă are ca obiectul de reglementare modificarea şi completarea Legii
nr. 187/1999 în sensul exceptării ierarhilor şi a şefilor cultelor religioase recunoscute de lege până
la nivel de preot inclusiv precum şi a asimilaţiilor acestora din parohiile din ţară şi din străinătate,
de la aplicarea procedurii de verificarea a calităţii de agent sau colaborator al fostei Securităţi.
2. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor
art. 73 din Constituţia României, republicată.
3. În conformitate cu prevederile art. 61 şi art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
Comisiile au dezbătut propunerea legislativă în şedinţa comună din 31 octombrie a.c. La şedinţă au

fost prezenţi 23 de deputaţi din Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă din totalul de 24
membri şi 16 deputaţi din totalul de 26 de membri de la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.
4. Potrivit art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (8) din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională şi cei ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu unanimitate de voturi,
să propună Plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative, considerând că, prin
exceptarea clericilor de la procedura verificării calităţii de agent sau colaborator al poliţiei politice
comuniste s-ar crea un regim discriminatoriu în raport cu celelalte categorii de persoane asupra
cărora există obligaţia verificării.
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Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra propunerii legislative pentru
modificarea şi completarea legii nr. 187 din 07/12/1999 privind accesul la propriul dosar şi
deconspirarea poliţiei politice comuniste, trimisă cu adresa nr. Pl.x. 703 din 18 octombrie 2006 şi
înregistrată sub nr. 32/681, respectiv, nr. 31/1192 din 18 octombrie 2006.
În raport de obiectul şi conţinutul acesteia, propunerea legislativă face parte din categoria
legilor organice.
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