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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

 
Nr.4c-19/115/21.09.2021 

 
PLx nr.207/2021 

AVIZ 

asupra propunerii legislativă privind crearea registrului lucrătorilor Securității 
și legăturilor de rudenie ale persoanelor care ocupă demnități sau funcții 

publice cu aceștia prin completarea Ordonanței de urgență nr.24/2008 privind 
accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității 

 
 În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru tehnologia informației şi 

comunicaţiilor, spre avizare, propunerea legislativă privind crearea registrului 

lucrătorilor Securității și legăturilor de rudenie ale persoanelor care ocupă 

demnități sau funcții publice cu aceștia prin completarea Ordonanței de urgență 

nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității (Plx 

nr.207/2021). 

 Consiliul Legislativ a avizat negativ propunerea legislativă, conform avizului 

nr.222/16.04.2021. 

 Consiliul Economic și Social a avizat nefavorabil inițiativa legislativă, 

conform avizului nr.3018/07.04.2021. 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare, în fapt, completarea cu trei 

alineate a articolului 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.24/2008. Astfel, se 

propune extinderea dreptului cetăţenilor, al presei scrise şi audiovizuale, al partidelor 

politice, organizaţiilor neguvernamentale legal constituite, autorităţilor şi instituțiilor 

publice de a fi informaţi/informate, la cerere, în legătură cu existenţa sau inexistenţa 

calităţii de lucrător al Securităţii, în sensul actului normativ de bază, a rudelor de până la 

gradul al III-lea ale persoanelor care ocupă următoarele demnităţi sau funcţii: 

Preşedintele României, deputat sau senator în Parlamentul României, membru în 

Parlamentul European, membru al Guvernului, Avocatul Poporului şi primar. Totodată, se 

are în vedere şi crearea unui registru public al tuturor lucrătorilor Securităţii, care să fie 

publicat pe pagina proprie de Internet a Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor 

Securităţii şi să permită identificarea acestora după anumite criterii, unul dintre ele fiind 

chiar legătura de rudenie de până la gradul al III-lea cu persoanele care ocupă 

demnităţile sau funcţiile publice de mai sus. 
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 Prin conținutul său normativ, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor 

organice, iar în aplicarea prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, Camera 

Deputaților este prima Cameră sesizată. 

 Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

membrii Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor au dezbătut propunerea 

legislativă în ședința din 21 septembrie 2021. În urma dezbaterilor s-a supus la vot 

avizarea inițiativei legislative. Rezultatul votului a fost: 5 voturi pentru, 6 abțineri și 2 

deputați nu au votat. 

      

  

 

PREŞEDINTE,   

 
Ioan Sabin Sărmaș 


