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În cursul dezbaterii în Comisii, următoarele amendamente nu au fost acceptate: 
 
Nr.crt. Articolul 

( textul iniţial ) 
 

Amendamentul propus şi autorul 
acestuia 

Motivare:  
1. Pentru propunere 
2. Pentru respingere 

1. Titlul Legii: Lege privind 
accesul la propriul dosar şi 
deconspirarea Securităţii, ca 
poliţie politică. 

Lege privind accesul la documentele 
fostului Departament al Securităţii 
(autor – deputat Mihai Gheorghiu) 
Respins de Comisia pentru apărare. 

1. – Prevede accesul la toate 
documentele – cum se 
reglementează de fapt în 
cursul proiectului de lege. 

- Exprimă corect 
denumirea instituţiei. 

2. Se respinge întrucât 
depăşeşte spiritul acestei legi, 
care se referă la propriul dosar; 
denumirea instituţiei a oferit 
diverse schimbări în decursul 
timpului. 

2.  Lege privind deconspirarea 
Securtităţii ca poliţie politică şi 
accesul la propriul dosar de securitate 
( autor - deputat Ioniţă Mihail 
Gabriel).  
Respins de Comisia pentru apărare. 

1. Exprimă mai bine ceea ce 
se urmăreşte şi se 
realizează prin această lege.

2. Ar depăşii scopul legii. 

3.  Lege pentru deconspirarea Securităţii 
ca poliţie politică şi accesul la 
documentarele acestuia. 
( autor - deputat Mihai Gheorghiu). 
Respins de Comisia pentru apărare. 

1. Titlul ar indica că se 
permite accesul la toate 
documentele fostei 
Securităţi, nu doar la 
propriul dosar. 

2. Se respinge întrucât prin 
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acest titlu s-ar depăşi 
scopul legii. 

4.  Lege privind accesul la dosarele 
întocmite – până la 24 februarie – de 
către fostele organe de securitate. 
( autor - deputat Adrian Tudor 
Moroianu – Geamăn) 
Respins de Comisia pentru apărare. 

1. Titlul propus redă mai bine 
perioada în care au acţionat 
fostele organe de securitate.

2. Se respinge întrucât titlul 
legii, aşa ceum a fost 
adoptat de Senat, este 
acoperitor. 

5.  Din titlul proiectului de Lege să se 
elimine sintagma “şi deconspirarea 
Securităţii, ca poliţie politică”. 
( autor - deputat Ovidiu Cameliu 
Petrescu ) 
Respins de Comisia pentru apărare. 

1. Securitatea nu a fost numai 
poliţie politică şi, mai ales 
după 1965 ( ex. 
Contraspionaj, 
contrainformaţii 
economice, antiterorism 
etc ). 

Este un fapt notoriu că 
Securitatea a îndeplinit şi rolul 
de poliţie politică şi, în acest 
context, termenul de 
“deconspirare” este cel puţin 
impropriu. 
Acesul la propriul dosar şi al 
unor personalităţi, dezvăluirea 
identităţii unor colaboratori şi 
a unor ofiţeri nu demonstrează  
caracterul perponderent de 
poliţie politică al Securităţii. 
2. Se respinge pentru că 
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raţiunea iniţiativei 
legislativeeste tocmai 
deconspirarea Securităţii, ca 
poliţie politică. 

  Lege privind accesul la propriul dosar 
întocmit Securitate a Statului. 
( autor - deputat Marcu Tudor ) 
Respins de Comisia pentru apărare. 

1. Acesta este principalul 
scop al legii, respectiv ca 
fiecare persoană să-şi 
cunoască dosarul său de 
securitate. 

2. Aşa cum a fost concepută, 
legea răspunde şi la o altă 
cerinţă. 

6. Puterea comunistă instaurată în 
România în perioada 6 martie 
1945 – 22 decembrie 1989 a 
exercitat, în special prin organele 
Securităţii Statului, ca poliţie 
politică, o permanentă teroare 
împotriva cetăţenilor ţării, a 
drepturilor şi libertăţilor lor 
fundamentale. Aceasta 
înderptăţeşte accesul la propriul 
dosar şi deconspirarea 
Securităţii, ca poliţie politică, în 
condiţiunile prevederilor 
prezentei legi. 

Puterea totalitară instaurată în 
România din 1938 până la 22 
decembrie 1989 a exercitat, în special 
prin organele poliţiei politice, o 
permanentă teroare împotriva 
cetăţenilor ţării, a drepturilor şi 
libertăţilor lor fundamentale. Aceasta 
înderptăţeşte accesul la propriul dosar 
şi deconspirarea Securităţii, ca poliţie 
politică, în condiţiunile prevederilor 
prezentei legi. 
( autor – deputat Dumitru Bălăieţ ) 
Respins de Comisia juridică. 

 

7. Art.1 – (1) Orice cetăţean român 
cu domiciliul în ţară sau în 
străinătate, ori străin care după 

Art.1 – (1) Orice cetăţean român cu 
domiciliul în ţară sau în străinătate, ori 
străin care după 6 martie 1945 a avut 

1. Pentru concordanţă cu data 
din preambul şi pentru 
acoperirea de după 22 
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1945 a avut cetăţenie română are 
dreptul de acces la propriul dosar 
întocmit de fostele organe ale 
Securităţii, ca poliţie politică. 
Acest drept se exercită la cerere 
şi constă în studierea nemijlocită 
a dosarului, eliberarea de copii 
de pe actele dosarului şi de acte 
doveditoare despre cuprinsul 
dosarului. 

cetăţenie română are dreptul de acces 
la propriul dosar întocmit până la 24 
februarie 1992data promulgării Legii 
14 privind organizarea şi funcţionarea 
S.R.I. 
Acest drept se exercită la cerere şi 
constă în studierea nemijlocită a 
dosarului, eliberarea de copii de pe 
actele dosarului şi de acte doceditoare. 
( autor - deputat Adrian Tudor 
Moroianu – Geamăn ). 
Respins de Comisia pentru apărare. 

decembrie 1989 pănâ la 
data promulgării legii. 

2. Amendamentul s-a respins 
pentru ca textul adoptat de 
Senat este în concordanţă 
cu preambulul aşa cum a 
fost modificat de Comisii. 

  Orice cetăţean român cu domiciliul în 
ţară sau în străinătate, ori străin, care 
după 1938, a avut cetăţenie română, 
are dreptul la acces la propriul dosar 
întocmit de fostele organe ale poliţiei 
politice. 
( autor – deputat Dumitru Bălăieţ ) 
Respins de Comisia juridică. 

 

8.  Art.1 – (1) Orice cetăţean român cu 
domiciliul în ţară sau în străinătate, ori 
străin care după 6 martie 1945 a vut 
cetăţenia română are dreptul de acces 
la propriul dosar întocmit de organele 
Securităţii. 
(autor - deputat Adrian Tudor 
Moroianu Geamăn). 
Respins de Comisia pentru apărare. 

1. Să se renunţe la sintagma 
“fostele “, astfel ca 
accesul la propriul dosar 
să nu fie limitat de data 
întocmirii dosarului. 

2. Se respinge; nu 
corespunde scopului legii.
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9.  După preambul să fie introdus 
Capitolul I – Dispoziţii generale . 
Art.1 (1) Să-l formeze textul din 
propunerea sa legislativă, respectiv: 
Art.1 – (1) Prezenta Lege 
reglementează colectarea, 
administrarea, folosirea şi accesul 
documentelor fostului Departament al 
Securităţii Statului (D.S.S.) pentru: 
a) a face posibil accesul personal la 

documentele arhivelor D.S.S. 
referitoare la propria persoană în 
vederea elucidării influenţei D.S.S. 
asupra vieţii private şi publice a 
persoanei în cauză. 

b) A proteja interesele şi demnitatea 
persoanei umane. 

c) A reglementa accesul şi folosirea 
documentelor de către autorităţile 
şi instituţiile publice. 

( autor - deputat Gheorghiu Mihai). 
Respins de Comisia pentru apărare. 

1. Se realizează o 
completare necesară a 
art. 1 (1) al proiectului 
de lege. 

S-ar organiza mai bine 
prevederile  legii dacă o 
concepem pe capitole. 
2.Nu putem face schimbări 
fundamentale în proiectul de 
lege, situaţie la  care ar 
conduce redactarea acestuia pe 
capitole. 
 

10.  Să fie reformulat textul adoptat de 
Senat, prin eliminarea sintagmei “ca 
poliţie politică”. 
( autor - deputat Ioniţă Mihail Gabriel)
Respins de Comisia pentru apărare.  

1. Vechea Securitate a 
acţionat ca poliţie politică; 
prin folosirea acestei 
sintagme se ajunge  la un 
pleonasm. 

2. Se respinge întrucât 
fostele organe de 



 6

securitate acţionăm pe mai 
multe domenii de 
activitate, iar prezenta 
lege vizează numai pe cel 
cu caracter de poliţie 
politică. 

11.  Se propune eliminarea sintagmei “ori 
străin care după 1945 a avut cetăţenie 
română “.  
(autor -  deputat Ovidiu Cameliu 
Petrescu ) 
Respins de Comisia pentru apărare. 

1. În conformitate cu alin. 1 
din art.15 din Constituţia 
României: “Cetăţenii 
beneficiază de drepturi şi 
de libertăţile consacrate 
prin Constituţie şi prin alte 
legi şi au obligaţii 
prevăzute de acestea”. 

De asemenea, conform cu 
prevederile alin.3 din art. 16 al 
Constiutţiei : “ Funcţiile şi 
demnităţile publice, civile sau 
militare, pot fi ocupate de 
persoanele care au numai 
cetăţenia română şi domiciliul 
în ţară. 
2. Prin această lege se doreşte 

ca şi foştii cetăţeni români 
să aibă acces la propriul 
dosar. 

Argumentele aduse în discuţie 
de autorulamendamentului  nu 
au o evidenţa relaţie cu dreptul 
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propus a fi acordat şi foştilor 
cetăţeni români. 

  Orice cetăţean român cu domiciliul în 
ţară sau în străinătate, ori străin care 
după 6 martie 1945 a avut cetăţenie 
română are dreptul de acces la 
propriul dosar întocmit până la 24 
februarie 1992, data promulgării Legii 
14 privind organizarea şi funcţionarea 
S.R.I. Acest drept se exercită la cerere 
şi constă în studierea nemijlocită a 
dosarului, eliberarea de copii de pe 
actele dosarului şi de pe acte 
doveditoare despre cuprinsul 
dosarului. 
( autor - deputat Adrian Tudor 
Moroianu Geamăn). 
Respins de Comisia pentru apărare. 

1. Pentru concordanţă cu data 
din preambul. Pentru a nu 
lăsa o perioadă “neagră”, 
netransparentă din 
perspectiva legii şi anume 
intervalul de după 22 
decembrie 1989 şi până la 
data promulgării Legii 14 
privind organizarea şi 
funcţionarea S.R.I., când 
activitatea acestuia putea fi 
controlată de Parlament. 

2. În mod practic, aşa după 
cum este şi cunoscut, 
Securitatea statului 
comunist român a încetat 
să mai funcţioneze, din 22 
decembrie 1998, ca organ 
de poliţie  politică aflat în 
slujba P.C.R. 

  Fiecare persoană are dreptul de acces 
la propriul dosar întocmit de fostele 
organe ale Securităţii, ca poliţie 
politică. Acest drept se exercită la 
cerere şi constă în studierea 
nemijlocită a dosarului, eliberarea de 
copii de pe actele dosarului, eliberarea 
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de copii de pe actele dosarului şi de 
acte doveditoare despre cuprinsul 
dosarului. 
( autor – deputat Wittstock Eberhard – 
Wolfgang ) 
Respins de Comisia pentru apărare.  

12.  Cetăţenii români sau cetăţenii străini 
care după 1945 au avut cetăţenie 
română, au dreptul de acces la 
propriul dosar întocmit de fostele 
organe ale Securităţii, ca poliţie 
politică. Acest drept se exercită la 
cerere şi constă în studierea 
nemijlocită a dosarului, eliberarea de 
copii de pe actele dosarului şi de acte 
doveditoare despre cuprinsul 
dosarului. 
Amendament admis de Comisia 
juridică şi respins de cele două 
Comisii. 

 

12. 
bis 

Art.1 – (2) De drepturile 
prevăzute la alin. (1) beneficiază 
şi soţul supravieţuitor şi rudele 
până la gradul II inclusiv ale 
persoanei decedate, în afară de 
cazul când aceasta a dispus 
altfel. 

Se propune includerea sintagmei “toţi 
descendenţii direcţiei” în textul alin. 
2, astfel: 
(2) --- soţul supravieţuitor, toţi 
descendenţii direcţiei, şi alte rude 
până la gradul II ………. 
( autor - deputat Mihai Grigoriu ). 
Amendament respins de Comisia 
pentru apărare. 

1. Se acordă prioritate pentru 
descendenţii direcţiei: 

2. Legea priveşte la fel 
rudele de acelaşi grad; nu 
le favorizează, nu le 
defavorizează. 
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 Art.2 – (1) Pentru a asigura 
dreptul de acces la informaţiile 
de interes public, orice cetăţean 
român cu domiciliul în ţară sau 
în străinătate, precum şi presa 
scrisă şi audiovizuală, partidele 
politice, organizaţiile 
neguvernamentale legal 
constituie, autorităţile şi 
instituţiile publice au dreptul de 
a fi informaţi, la cerere, în 
legătură cu calitatea de agent sau 
de colaborator al fostelor organe 
de securitate a persoanelor care 
ocupă următoarele funcţii: 

Se propune reformularea textului prin 
înlocuirea sintagmei “al fostelor 
organe de securitate” cu sintagma “ al 
poliţiei politice din cadrul fostei 
securităţi”. 
(autor -  deputat George Şerban – 
P.D.) 
Respins de Comisia pentru apărare. 

1. Se sublinează poliţiei 
politice. 

S-a arătat în titlul Legii şi în 
art. 1 (1) . 

  La art. 2 (1) să se adauge după: “.. 
persoanelor care ocupă “ expresia “ la 
data intrării în vigoare a prezentei legi 
“. 
( autor - deputat Ovidiu Cameliu 
Petrescu ). 
Amendament respins de Comisia 
pentru apărare. 

1. - 
1.  Prin modificarea textului 
iniţial propunerea nu mai are 
efect. 

 d) – secretarii generali şi 
secretarii generali adjuncţi ai 
Camerelor Parlamentului, 
consilierii prezidenţiali şi 
ministeriali; 

d) – domnul deputat Petre Ţurlea a 
propus eliminarea literelor d) – z) ale 
art. 2 alin. (1). 
Respins de Comisia pentru apărare. 
 

 

  Se propune completarea textului, 1. Asemănător lit. c), unde se 
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astfel: 
d) – secretari generali şi secretari 
generali adjuncţi ai Camerelor 
Parlamentului, directorii 
departamentelor celor două Camere şi 
asimilaţi ai acestor funcţii; consilieri 
prezidenţiali şi de stat, consilieri 
ministeriali şi parlamentari; 
( autor - deputat Adrian Tudor 
Moroianu – Geamăn ) 
Amendament respins de Comisia 
pentru apărare. 

face referire la directorii 
din ministere. Pentru 
cuprinderea tuturor 
categoriilor de consilieri, 
neexistând motive de 
diferenţiere. 

2. Lărgirea ariei de funcţii nu 
corespunde spiritului legii. 

 Art.2 (1)– lit.e) – prefect, 
subprefect, director în prefectură, 
primar, viceprimar, preşedinte şi 
vicepreşedinte al consiliului 
judeţean şi al municipiului 
Bucureşti, şefii serviciilor 
descentralizate în judeţe; 
 

Modificarea şi completarea textului 
astfel:  
e) – prefect, subprefect, director 

general şi director în prefectură, 
primar, viceprimar, consilier 
judeţean; consilier în consiliul 
general al municipiului Bucureşti; 
şefii serviciilor descentralizate în 
judeţe  şi adjuncţii lor; 

( autor - deputat Adrian Tudor 
Moroianu Geamăn ) 
Amendament respins de Comisia 
pentru apărare. 

1. Text poziţia nr. 4 din 
adresa nr. 355 / XVIII / 12 
/ 23.09.1998. 

2. Lărgirea ariei de funcţii nu 
corespunde spiritului legii. 

 Art.2 (1) lit. f – director şi 
director adjunct al Serviciului 
Român de Informaţii şi al 
Serviciului de Informaţii 

Se completează textul, care va avea 
următorul cuprins: 
f) – director şi director adjunct al 

Serviciului Român de Informaţii, 

1. În cazul S.I.E. şi S.P.P., 
motivaţia este 
asemănătoare celei avute 
pentru avizarea 
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Externe; Serviciului de Informaţii Externe, 
Serviciului de Informaţii al 
Armatei şi Serviciului de Protecţie 
şi Pază; 

( autor - deputat Adrian Tudor 
Moroianu Geamăn )  
Amendament respins de Comisia 
pentru apărare. 

conducerilor S.R.I. şi S.I.E.
2. S-a adus în parte, mai puţin 

în privinţa S.I.A. Acest 
seriviciu are specificul său 
şi cuprinderea sa în acest 
articol ar depăşi spiritul 
legii. 

 g) – lucrător al serviciilor de 
informaţii interne, cu excepţia 
angajaţilor civili care 
îndeplinesc atribuţii 
administrative; 

 

g) - domnii deputaţi Dan Marţian şi 
Ovidiu Cameliu Petrescu au propus 
eliminarea lit. g).  
Amendamentul a fost admis de  
Comisia pentru apărare şi respins în 
plenul celor două Comisii. 

 

 h) – inspector general al poliţiei, 
inspector general adjunct , 
director general, director, şef de 
serviciu şi şef de serviciu de 
birou la nivel central şi judeţean, 
precum şi ceilalţi ofiţeri şi 
subofiţeri angajaţi ai 
Ministerului de Interne; 

h) – inspector general al poliţiei, 
inspector general adjunct , director 
general, director ,  şef de serviciu şi 
şef de serviciu de birou la nivel 
central şi judeţean, precum şi ceilalţi 
ofiţeri angajaţi ai Ministerului de 
Interne; 
( autor – deputat Mihai Gheorghiu ) 
Amendament admis de Comisia 
pentru apărare şi respins de plenul 
celor două Comisii. 

 

 h)  
 

Eliminarea sintagmei “ofiţeri şi 
subofiţeri”. 
( autor – deputat Şerban Rădulescu 
Zoner) 
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Amendament respins de Comisia 
pentru apărare. 

  Eliminarea textului lit. h) . 
( autor – Deputat Ovidiu Cameliu 
Petrescu ) 
Amendament respins de Comisia 
pentru apărare. 

1. În structura M.I. există şi 
ofiţeri de informaţii, unii 
proveniţi din fosta 
Securitate ( de exemplu – 
din domeniul 
contrainformaţiilor 
economice ), care lucrează 
în structurile informative 
ale ministerului. Se pune 
iarăşi problema păstrării 
secretului identităţii acestor 
persoane. În ceea ce 
priveşte alte funcţii de 
conducere şi de execuţie 
din cadrul M.I., dacă se 
consideră relevantă în 
vreun fel colaborarea cu 
fost Securitate, informaţiile 
privind eventuala 
colaborare ar trebui să fie 
cerute şi evaluate doar de 
ministrul de interne. 

2. Se respinge pentru că ar 
contrazice spiritul legii. 

  Se modifică textul, care va avea 
următorul cuprins: 
g) ofiţeri şi subofiţeri angajaţi ai 

1. Pentru acurateţea 
exprimării, cu păstrarea 
intenţiei existente în 
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Ministerului de Interne, indiferent 
de funcţia avută şi serviciul în care 
acţionează; 

( autor - deputat Adrian Tudor 
Moroianu Geamăn). 
Amendament respins de Comisia 
pentru apărare. 

varianta adoptată la 
Senat. 

2. Forma adoptată exprimă 
clar categoriile de 
funcţii şi grade. 

 Art.2 (1) lit. i) – persoanele cu 
funcţii de conducere în Garda 
Financiară; 

Se propune completarea textului, care 
va avea următorul cuprins: 
i) – persoanele cu funcţii de 
conducere, până la şef de serviciu la 
nivel central şi judeţean, inclusiv, în 
Garda Financiară şi vamă; 
(autor -  deputat Adrian Tudor 
Moroianu Geamăn ). 
Amendament respins de Comisia 
pentru apărare. 

1. Pentru reorganizarea 
delimitării funcţiilor de 
conducere vizate. 
Motivarea pentru 
introducerea vămii este 
asemănătoare cu cea 
existentă pentru referire la 
Garda Financiară. 

2. S-a admis în parte; a fost 
cuprinsă Vama, iar pentru 
funcţii s-au specificat cele 
de conducere la nivel 
naţional şi judeţean. 

 j) – personalul diplomatic şi 
consular, cu excepţia celor care 
îndeplinesc funcţii tehnice sau 
administrative; 

Eliminarea literei j). 
(Autori – deputaţii Dan Marţian şi 
Ovidiu Cameliu Petrescu) 
Amendament admis de Comisia 
pentru apărare şi respins de plenul 
celor două Comisii. 

 

  j) – personalul diplomatic şi 
consular; 

( autor - deputat Mihai Grigoriu ) 

1. Eliminarea oricărei 
excepţii. Despre această 
categorie de personal, 
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Amendament respins de Comisia 
pentru apărare. 

favorizată material, se 
impune a se cunoaşte 
adevărul. 

2. Propunerea excede 
scopului legii. 

 k) – judecător şi procuror la 
instanţe şi parchete civile şi 
militare; 

k) - judecător la Curtea 
Constituţională, judecător şi procuror 
la instanţe şi Parchete civile şi 
militare. 
( autor – deputat Mihail Nică ) 
Amendament admis de Comisia 
pentru apărare şi respins de plenul 
celor două Comisii. 
 

 

 l) – judecător la Curtea 
Constituţională; 
 

l) – eliminarea literei l). 
( autor – deputat Mihail Nică ) 
Amendament admis de Comisia 
pentru apărare şi respins de plenul 
celor două Comisii. 
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 Art.2 (1) lit. m) – preşedinte şi 
vicepreşedinte al Curţii de 
Conturi, procuror şi judecător 
financiar; 

Să se elimine de la lit. m) 
“vicepreşedinte al Curţii de Conturi, 
procuror şi judecător financiar”. 
( deputat Ovidiu Cameliu Petrescu ) 

1. Este irelevantă calitatea de 
fost agent sau de 
colaborator pentru aceste 
funcţii. 

2. Se respinge pentru că ar 
contrazice spiritul legii. 

 n) – preşedinte şi preşedinte de 
secţie la Consiliul Legislativ; 

n) – preşedinte la Consiliul Legislativ, 
Consiliul Concurenţei, Comisia 
naţională de Valori Mobiliare şi 
Fondul Proprietăţii de Stat; directorul 
general executiv şi membrii 
Consiliului de administraţie al 
Fondului Proprietăţii de Stat; 
( autor – deputat Adrian Tudor 
Moroianu Geamăn ) 
Amendament admis de Comisia 
pentru apărare şi respins de plenul 
celor două Comisii ). 

 

  Se completează textul, care va avea 
următorul cuprins: 
n) – preşedinte şi preşedinte de secţie, 

1. Motivaţii asemenea celei 
pentru a fi vizat Consiliul 
Legislativ sunt şi în cazul 
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sau asimilaţi ai acestor funcţii, la 
Consiliul Legislativ, Consiliul 
Concurenţei, Comisia Naţională a 
Valorilor Mobiliare, precum şi la alte 
instituţii cu activitate conexă 
Parlamentului sau supuse controlului 
parlamentar decât cele menţionate 
explicit; 
( autor - deputat Adrian Tudor 
Moroianu Geamăn ) 
Amendament respins de Comisia 
pentru apărare. 

altor instituţii, mai ales în 
cel al unora cu activitatea 
conexă Parlamentului sau 
supuse controlului 
parlamentar. 

2. S-a admis într-o altă formă 
de redactare şi s-au 
eliminat funcţiile 
nesemnificative în raport 
cu scopul legii. 

 q) – patroni, directori, redactori 
şefi, redactori din serviciile 
publice sau private de 
televiziune, radio sau presă, după 
caz; 

q) – eliminarea vocabulei ( redactori ) 
(autor – deputat Dan Marţian ) 
Amendament respins de Comisia 
pentru apărare. 

 

 Art. 2 (1) lit. r) – guvernator al 
Băncii Naţionale, preşedinte, 
vicepreşedinte de bancă şi 
membrii consiliului de 
administraţie; 

Să se elimine “ preşedinte, 
vicepreşedinte de bancă şi membrii 
Consiliului de administraţie”. 
( deputat Ovidiu Cameliu Petrescu ) 

1. Motivare similară cu cea de 
la “m”) ( poziţia 22 ). 

2. Se respinge pentru că ar 
contrazice  spiritul legii. 

 Art.2 (1) lit. s), ş), t), u), v) x), 
y) şi z)  
s) – membru, membru 
corespondent, membru de onoare 
sau secretar al Academiei 
Române; 
ş) – rector, procurorii, secretarul 

Se propune eliminarea  
( autor - deputat Ovidiu Cameliu 
Petrescu ) 
Amendament respins de Comisia 
pentru apărare. 

1. Motivarea similară ca 
pentru lit.”m”) ( poziţia 
22 )  

2. Ar contraveni spiritului 
legii. 



 17

ştiinţific al Senatului şi decanii 
din instituţiile de învâţământ 
superior de stat şi private; 
t) – directori şi inspectori şefi din 
învăţământul preuniversitar; 
u) – personalul militar şi civil cu 
funcţii de conduceredin 
Ministerul Apărării Naţionale şi 
din Statele Majore ale 
Comitetelor de forţe armate, 
precum şi comandanţii de mari 
unităţi sau echivalente; 
v) – ierarhii cultelor religioase 
recunoscute de lege până la nivel 
de preot, precum şi asimilaţii lor 
de la parohiile din ţară şi 
străinătate. 
x) – director al Direcţiei de Poştă 
şi Telecomunicaţii, şefi de 
serviciu de poştă şi de 
telecomunicaţii, şefi de centrală 
telefonică; 
y) – persoanele cu funcţii de 
conducere în direcţiile sanitare 
judeţene, în spitale judeţene, 
municipale şi orăşeneşti, în 
Colegiul medical în instituţii de 
psihiatrie şi medicină legală; 
medic psihiatru şi medic legist; 
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z) – persoanele cu funcţii de 
conducere, inclusiv membru al 
consiliului de administraţie, în 
regiile autonome, societăţile 
comerciale cu capital integral 
sau majoritar de stat, precum şi 
în institutele şi centrele de 
cercetare şi proiectare. 

 t) – directori şi inspectori şefi din 
învăţământul preuniversitar; 
 

t) – directorii, inspectorii şefi, 
inspectorii, precum şi profesorii din 
învăţământul preuniversitar. 
( autor – deputat Liviu Mera 
Alexandru ) 
Amendament respins de Comisia 
pentru apărare. 

 

 ţ) – preşedinte, vicepreşedinte şi 
secretar general de partide 
politice sau ai unei organizaţii 
neguvernamentale şi asimilaţii 
acestor funcţii; 

ţ) – preşedinte, vicepreşedinte şi 
secretar general de partide politice, la 
nivel naţional şi judeţean,  sau ai unei 
organizaţii neguvernamentale şi 
asimilaţii acestor funcţii; 
( autor – deputat Ovidiu Cameliu 
Petrescu ) 
Amendament admis de Comisia 
pentru apărare şi respins de plenul 
celor două Comisii. 

 

  Se propune completarea textului, 
astfel:  
ţ) – preşedinte, vicepreşedinte şi 
secretar general de partide politice sau 

1.Pentru sporirea transparenţei 
în privinţa liderilor. Toate 
deciziile politice se iau de fapt 
în conducerile executive 
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ai unei organizaţii neguvernamentale 
şi asimilaţii acestor funcţii, ceilalţi 
membrii ai conducerilor executive 
respective; 
( autor - deputat Adrian Tudor 
Moroianu Geamăn ) 
Amendament respins de Comisia 
pentru apărare. 

centrale. 
 Textul adoptat de Comisie 
răspunde pe deplin scopului 
legii. 
 

 x) – director al Direcţiei de Poştă 
şi Telecomunicaţii, şefi de 
serviciu de poştă şi de 
telecomunicaţii, şefi de centrală 
telefonică; 

x) – eliminarea literei x) ; 
Amendament admis de Comisia 
pentru apărare şi respins de plenul 
celor două Comisii. 
 

 

  Se completează textul, care va avea 
următorul cuprins: 
x) – director al Direcţiei de Poştă şi 

Telecomunicaţii, şefi de serviciu 
de poştă şi telecomunicaţii, şefi de 
centrală telefonică, din sectorul de 
stat şi privat; 

( autor - deputat Adrian Tudor 
Moroianu Geamăn ) 
Amendament respins de Comisia 
pentru apărare. 

1. Motivaţiile pentru serviciul 
de poştă şi telecomunicaţii 
de stat nu se potdiferenţia 
pentru sectorul privat. 

2. Se respinge deoarece 
depăşeşte scopul legii. 

 Text nou lit. w) la Art. 2 (1)  Se propune introducerea unui text lit. 
w) cu următorul cuprins :  
k) – posesorii certificatelor de 

revoluţionar. 
( autor - deputat Mihai Grigoriu ) 

1. Pentru lămurirea multor 
puncte de întrebare. 

2. Excede scopul legii. 
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Amendament respins de Comisia 
pentru apărare. 

 y) – persoanele cu funcţii de 
conducere în direcţiile sanitare 
judeţene, în spitale judeţene, 
municipale şi orăşeneşti, în 
Colegiul medical în instituţii de 
psihiatrie şi medicină legală; 
medic psihiatru şi medic legist; 

y) – eliminarea din textul final adoptat 
de cele două Comisii a cuvintelor 
“neurochirurgie” şi “neurologie”. 
( autor – deputat Gavril Dejeu ) 
Amendament respins de plenul celor 
două Comisii. 

 

  y) – eliminarea ( în Direcţiile sanitare 
judeţene, în spitale judeţene, 
municipale şi orăşeneşti, în Colegiul 
medical. 
( autor – deputat Şerban Rădulescu 
Zoner ) 
Amendament respins de Comisia 
pentru apărare. 

 

 z) – persoanele cu funcţii de 
conducere, inclusiv membru al 
consiliului de administraţie, în 
regiile autonome, societăţile 
comerciale cu capital integral 
sau majoritar de stat, precum şi 
în institutele şi centrele de 
cercetare şi proiectare. 
 

z) – persoanele cu funcţii de 
conducere, inclusiv membru al 
consiliului de administraţie, în regii şi 
societăţi comerciale cu capital  
majoritar de stat, având ca obiect 
activităţi de interes publică naţional. 
Amendament admis de Comisia 
pentru apărare şi respins de plenul 
celor două Comisii. 
 

 

  Se propune următorul text: 
z) – persoanele cu funcţii de 

1. - 
2. S-a adoptat o formă 



 21

conducere , inclusiv membru al 
consiliului de administraţie, în 
regiile autonome, societăţile 
comerciale cu capital de stat sau 
majoritar de stat, instituţiile şi 
centralele de cercetare şi 
proiectare, precum şi cele care 
solicită sau deţin titlul de 
revoluţionar ori luptător cu merite 
deosebite în Revoluţia din 
decembrie 1989. 

( autor - deputat George Şerban – 
P.N.Ţ.C.D.) 
Amendament respins de Comisia 
pentru apărare. 

corespunzătoare, care să nu 
depăşească scopul legii. 

  Se propune completarea textului lit.z), 
care să aibă următorul cuprins: 
z) – persoanele cu funcţii de 

conducere, până la nivel de şef de 
serviciu inclusiv, precum şi cele 
care au calitatea de membru al 
consiliului de administraţie, în 
regiile autonome de interes 
naţional şi local, societăţile 
comerciale cu capital integral sau 
majoritar de stat, precum şi în 
institutele şi centrele de cercetare 
şi proiectare; 

Amendament respins de Comisia 

1. pentru rigurozitatea 
delimitării funcţiilor de 
conducere vizate. 
Pentru rigurozitatea 
numirii regiilor 
autonome, aşa cum sunt 
ele cuprinse în alte acte 
normative. 

2. A fost formulat un text 
care redă mai bine 
categoriile de funcţii. 



 22

pentru apărare. 
  Se propune modificarea textului lit. z) 

prin introducerea unei sintagme, 
astfel: 
z) – persoanele cu funcţii de 
conducere, inclusiv membrii ai 
Consiliului de administraţie; în orice 
instituţie la nivel local, judeţean sau 
naţional, în regiile autonome, 
societăţile comerciale… 
( autor - deputat Mihai Grigoriu ) 
Amendament respins de Comisia 
pentru apărare. 

1. Pentru a cuprinde şi alte 
instituţii nemenţionate în 
listă. 

2. Depăşeşte scopul pe care-l 
are această lege. 

  Conducătorii celorlalţi agenţi 
economici decât cei menţionaţi 
explicit în prezenta lege, indiferent de 
natura capitolului acestora, au dreptul 
de a fi informaţi, la cerere, în legătură 
cu calitatea de agent sau colaborator al 
fostelor organe de securitate a celor 
aflaţi în structura de conducere a 
respectivei personal juridice sau a 
celor care au actele de angajare 
finalizate pentru astfel de posturi, 
începând de la nivelul şefilor de 
serviciu sau asimilaţii ai acestei 
funcţii 
( autor - deputat Adrian Tudor 
Moroianu Geamăn ) 

1. Pentru a asigura o 
transparenţă similară şi pentru 
persoanele cu decizie care nu 
au fost cuprinse în alin. (1) lit. 
z). 
2. Se respinge pentru că forma 
adoptată de Comisie este 
cuprinzătoare şi asigură 
realizarea scopului acestei 
legi. 
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Amendament respins de Comisia 
pentru apărare. 

 Art.2 (2) Acest drept se poate 
exercita faţă de persoanele care 
ocupă funcţiile enumerate la alin. 
(1) la data începerii funcţionării 
Consiliului naţional pentru 
studierea arhivelor fostei 
Securităţi. 

Să se modifice textul, astfel:  
(2) “ … persoanele care se încadrează  
în prevederile alin. (1) … “ înlocuind 
astfel sintagma “ocupă funcţiile 
enumerate la “ … 
( autor - deputat Mihai Grigoriu ) 
Amendament respins de Comisia 
pentru apărare. 

1. – nu se motivează. 
2. Nu este relevantă această 

propunere faţă de 
redactarea textului, 
realizarea scopului legii sau 
încadrarea în spiritul 
acesteia cu deplinătatea 
dorită de societatea 
română. 

 
  Eliminarea alin. (2). 

( autor – deputat George Şerban 
P.N.Ţ.C.D.) 
Amendament admis de Comisia 
pentru apărare şi respins de Comisia 
juridică. 

1. Acest drept se poate 
exercita faţă de persoanele 
care ocupă funcţiile enumerate 
la alin. 1. 

 Art.2  Eliminarea Art. 2. 
( autor - deputat Marcu Tudor ) 
Amendament respins de Comisia 
pentru apărare. 

1. Instituie un caracter 
primitiv acestei legi, 
împotriva Constituţiei. 

2. Această lege nu are un 
caracter contrar 
Constituţiei. 

 Art.2  Eliminarea Art. 2. 
( autor - deputat Ovidiu Şincai ) 
Amendament respins de Comisia 
pentru apărare. 
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35. Un nou Art. 3 cu trei alineate. Se propune introducerea Art.3 cu 

următorul conţinut, urmând ca restul 
articolelor să fie renumerate. 
Art.3 – (1) În termen de 6 luni de la 
promulgarea prezentei legi, persoanele 
fizice sau juridice care deţin 

1. Reglementare necesară 
pentru completarea 
arhivei, reintregirea 
documentelor şi 
cunoaşterea adevărului – 
ca obiectiv final. 
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documentele aparţinând fostei 
Securităţi sau copii ale acestora, care 
pot face obiectul drepturilor prevăzute 
la Art.1 al prezentei legi, indiferent pe 
ce cale au intrat în posesia lor, le vor 
depune la Consiliul naţional pentru 
studierea arhivelor fostei Securităţi: 
(2) În termen de 6 luni de la data 
promulgării prezentei legi, persoanele 
care au participat direct sau indirect la 
distrugerea sau contrafacerea de 
documente aparţinând fostei Securităţi 
vor depune o declaraţie scrisă la 
Consiliul naţional pentru studierea 
arhivelor fostei Securităţi, cuprinzând 
toate detaliile pe care le cunosc 
privitoare la conţinutul  documentelor 
respective şi la persoanele care au 
ordonat distrugerea sau contrafacerea 
acestora. 
(3) Nerespectarea prevederilor 
alineatelor (1) şi (2) ale prezentului 
articol constituie infracţiune şi se 
pedepseşte cu închisoare de la 6 luni 
la 3 ani. 
( autor - deputat George Şerban – 
P.N.Ţ.C.D.) 

2. Textele alineatelor (3), 
(4) şi (5) ale art. 19 
tratează într-un mod 
adecvat reglementările ce 
se propun. La această se 
adaugă textul alin. (6). 

36. Art.3 (1) Persoanele care 
candidează spre a fi alese sau 

Să se elimine din Art. 3 (1) “După 
alegerea sau numirea, verificarea este 

1. Propunerea urmăreşte 
evitarea cheltuielilor de 
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numite într-una din funcţiile 
prevăzute la art.2 sunt obligate 
să facă o declaraţie scrisă, pe 
proprie răspundere, privind 
aparenţa sau neaparenţa ca agent 
sau colaborator  al fostelor 
organe de Securitate, ca poliţie 
politică . După alegere sau 
umire, verificarea este 
obligatorie pentru persoanele 
care au fost alese sau numite în 
demnităţi sau funcţii publice. 

obligatorie pentru persoanele care au 
fost alese sau numite în demnităţi sau 
funcţii publice “; în locul acestei fraze 
să se intrducă: Persoanele înderptăţite 
să facă propunerile de candidaţi 
pentru alegeri sau pentru numiri sau 
obligaţii să solicite verificarea 
declaraţiilor de candidaţi înainte de 
derularea alegerilor sau de numire”. 
( deputat Cameliu Ovidiu Petrescu ) 

bani şi timp prin 
verificări anterioare 
alegerii sau numirii. 

2. Forma adoptată de 
Comisiei răspunde 
scopului pentru care s-a 
format propunerea. 

36. 
bis 

 Să se modifice şi să se completeze 
textul, care va avea următorul cuprins:
Art.3 – (1) Persoanele care 
candidează spre a fi alese sau numite 
într-una din demnităţile sau funcţiile 
prevăzute la art. 2 sunt obligate să 
facă o declaraţie scrisă, pe proprie 
răspundere, privind apartenenţa sau 
neapartenenţa ca agent sau colaborator 
al fostelor organe de Securitate, ca 
poliţie politică. După alegere sau 
numire, verificarea este obligatorie 
pentru persoanele care au fost alese 
sau numite în respectivele demnităţi 
sau funcţii, în termen de maximum 30 
zile. 
( deputat Adrian Tudor Moroianu 

1. Pentru rigurozitatea 
exprimării şi a da un 
termen maxim în 
vederea realizării 
verificării. 

2. Textul de lege adoptat 
corespunde mai bine 
scopului legii. 
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Geamăn ) 
37. Se propune un nou Art. 3 cu un 

număr de 6 alineate. 
Art.3 (1) Persoanele care candidează 
spre a fi alese sau numite, într-una din 
funcţiile prevăzute la art. 2, sunt 
obligate să facă o declaraţie scrisă, pe 
proprie răspundere, privid apartenenţa 
sau neapartenenţa, ca ofiţer sau 
subofiţer, ca agent sau colaborator al 
fostelor organe de Securitate . 
(2) Birourile electorale vor trebui să 
transmită C.N.S.A.S. în termen de 48 
de 48 de ore, datele de stare civilă ale 
candidaţilor la alegerile 
prezidenţialelor, legislative sau locale.
(3) Conducerile ministerelor şi ale 
altor instituţii de stat sau particulare 
au aceleaşi obligaţii în legătură cu 
persoanele ce urmează să fie alese sau 
numite în funcţiile prevăzute în art.2 
al prezentei legi. 
(4) C.N.S.A.A va acorda prioritate 
verificărilor acestor persoane, pentru 
ca opiia publică să poată fi informată 
înaintea alegerii sau numirii 
respectivilor. 
(5) În situaţia în care aceste verificări 
n-au putut avea loc, ele vor continua 
în mod prioritar şi obligatoriu numai 
pentru persoanele care au fost alese 

1. Este un text clar şi coerent 
care asigură realizarea unor 
activităţi strict necesare 
pentru obţinerea scopului 
pe care-l are legea. 

2. S-a adoptat o formîă de 
redactare care asigură, cel 
puţin, tot atât de bine 
secvenţa în discuţie. 
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sau numite în funcţiile prevăzute de 
art. 2. 
(6) În cazul declaraţiilor false se va 
proceda conform prevederilor Codului 
Penal 
( deputat Constantin Moiceanu ) 

38. Un nou alin. (2) între alin. (2) 
între alin. (1) şi alin. (2) ale  
Art. 3 şi se renumerotează. 

Noul alin. (2) să aibă următorul 
conţinut: 
(2) Declaraţia mincinoasă determină 
automat anularea alegerii sau numirii 
în funcţia publică respectivă. 
( autor - deputat George Şerban – 
P.N.Ţ.C.D.) 
Amendament respins de Comisia  

1. Este o precizare necesară. 
2. Această prezentare nu se 

impune fiind evidente 
consecinţele unei declaraţii 
mincinoase potrivit legilor 
în vigoare şi principiilor 
morale politice. 

39. Art.3 (2) Prin poliţie politică se 
înţeleg acele structuri ale 
Securităţii create în scopul 
menţinerii puterii discreţionare a 
fostului Partid Comunist Român, 
prin suprimarea sau îngrădirea 
drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului. 

Se propune adăugarea, în continuarea 
textului alin. (2) al art. 3, a 
următorului text: şi / sau care s-au 
ocupat cu urmărirea inforamtivă a 
unor persoane care nu ar fi putut fi 
incriminate juridic într-un stat de 
drept. 
( autor - deputat Mihai Grigoriu ) 

1. Adăugire necesară definirii.
2. Adăugirea propusă nu este 

necesară. 

40. Art.3 (3) Consiliul naţional 
pentru studierea arhivelor fostei 
Securităţi va da publicităţii 
datele de identitate, inclusiv 
numele conspirative şi funcţiile 
deţinute, ale ofiţerilor şi 
subofiţerilor de securitate, activi 

Să se elimine alin. (3) al art. 3. Dacă 
nu se admite să se completeze acest 
alin. (3), în final, astfel: “ … în 
situaţia în care există probe 
concludente că activitatea lor a cauzat 
arestarea sau persecutarea unor 
persoane”. 

1. Se afirmă că legea nu are 
un caracter primitiv. 
Ofiţerii acoperiţi daţi pe 
liste, vor fi excluşi din 
societate. Ar putea fi 
recrutaţi de către servicii 
străine . 
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sau acoperiţi, implicaţi în 
activităţi de poliţie politică. 

( autor - deputat Ovidiu Cameliu 
Petrescu ) 

2. Contravine scopului acestei 
legi. 

41. Art.3 (3) Consiliul naţional 
pentru studierea arhivelor fostei 
Securităţi va da publicităţii 
datele de identitate, inclusiv 
numele conspirative şi funcţiile 
deţinute, ale ofiţerilor şi 
subofiţerilor de securitate, activi 
sau acoperiţi, implicaţi în 
activităţi de poliţie politică. 

Se propune modificarea şi 
completarea textului, astfel: 
(3) Consiliul naţional pentru studierea 
arhivelor fostei Securităţi va da 
publicităţii organisemlor ţi 
organigramele acestuia, aşa cum au 
arătat ele în perioada 1945 – 1989, 
inclusiv datele de identitate, numele 
conspirative, funcţiile şi gradele 
deţinute, ale ofiţerilor şi subofiţerilor 
de Securitate, activi sau acoperiţi, 
implicaţi în activităţi de poliţie 
politică. 
( autor - deputat Adrian Tudor 
Moroianu Geamăn ) 

1. Pentru întregirea adevăratei 
imagini asupra 
fenomenului. 

2. Textul adoptat asigură 
realizarea scopului acestei 
legi. 

    
    
42. Art.3 (3) Consiliul naţional 

pentru studierea arhivelor fostei 
Securităţi va da publicităţii 
datele de identitate, inclusiv 
numele conspirative şi funcţiile 
deţinute, ale ofiţerilor şi 
subofiţerilor de securitate, activi 
sau acoperiţi, implicaţi în 
activităţi de poliţie politică. 

Se propune reformularea art. 3 (3) 
după cum urmează: “ În cazul 
persoanelor prevăzute la alin. (1) după 
verificare, Consiliul naţional pentru 
studierea arhivelor fostei Securităţi va 
da publicităţii datele de identitate, 
inclusiv conspirative şi funcţiile 
deţinute, ale ofiţerilor şi subofiţerilor 
de Securitate, activi sau acoperiţi, 
implicaţi în activităţi de poliţie 

1. Pentru a exclude orice 
posibilitate de arbitrariu în 
publicarea lstelor la care 
se face referire, cu 
specificarea că  ele 
vizează numai persoanele 
de la alin. (1) pentru a nu 
exista confuzii cu privire 
la persoanele care vor face 
obiectul listei. 
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politică. 
( Comisia pentru drepturile omului, 
culte şi problemele minorităţilor 
naţionale ). 

2. Textul adoptat se referă 
numai la ofiţerii de 
Securitate care s-au 
implicat în acivităţi de 
poliţie politică; publicarea 
nu are nici o legătură cu 
art. 3 (1) . 

43. Art.3 alin. (4) Participarea 
persoanelor implicate în 
activităţi de poliţie politică se 
stabileşte pe baza datelor. 
Probelor şi indiciilor existente în 
dosarele ce fac obiectul 
cercetării. 

Se completează textul, care va avea 
următorul cuprins: 
(4) Participarea persoanelor implicate 
în activităţi de poliţie politică se 
stabileşte pe baza datelor, probelor şi 
indiciilor existente în dosarele şi 
eventualele documente conexe ce fac 
obiectul cercetării, indiferent de 
suportul fizic al datelor. 
( deputat Adrian Tudor Moroianu 
Geamăn ) 

1. În multe situaţii adevărul se 
va putea afla numai ţinându 
– se cont şi de alte 
documente legate de caz, 
prin oameni şi fapte. Datele 
de la dosar pot exista şi pe 
microfilme, dischete, benzi 
etc. 

2. Formularea este 
satisfăcătoare. Colaborarea 
cu textul Art. 13 (4) 
clarifică problema 
probabilităţii. 

44. Art.4 Verificările solicitate se 
sitstează dacă persoana care 
îndeplineşte una din funcţiile 
enumerate la art.2 alin. (1) 
demisionează sau, după caz, 
renunţă la candidatură ori numire 
în termen de 15 zile de la data 
comunicării solicitării acestor 
verificări. 

Să se elimine Art.4 
( deputat George Şerban – PNTCD). 

1. Demisia nu anulează viza 
unei declaraţii false. 

2. Se discută şi de persoanele 
aflate în funcţia cărora nu li 
s-au cerut astfel de 
declaraţii. Apoi, dacă o 
persoană renunţă la 
candidatură sau numire 
înainte de finalizarea 



 32

verificărilor, se poate 
considera că declaraţia nu 
are consecinţe juridice, este 
inexistentă pentru scopul în 
care a fost dată. 

45. Art.4 Verificările solicitate se 
sitstează dacă persoana care 
îndeplineşte una din funcţiile 
enumerate la art.2 alin. (1) 
demisionează sau, după caz, 
renunţă la candidatură ori numire 
în termen de 15 zile de la data 
comunicării solicitării acestor 
verificări. 

Modificarea textului astfel: 
Rezultatele verificărilor efectuate nu 
se dau publicităţii dacă persoana care 
îndeplineşte…… 
( deputat Mihai Grigoriu ). 

1. 
2. Formularea este 
satisfăcătoare. 

46. Art.6 (1) Este agent al fostelor 
organe de securitate, sensul 
folosit de prezenta lege, orice 
persoană care a îndeplinit 
calitatea de lucrător operativ, 
inclusiv acoperit, al fostelor 
organe de securitate în perioada 
1945 – 1989. 

Se propune modificarea textului prin 
înlocuirea anului 1945 cu anul 1948. 
( deputaţii Gheorghiu Mihai şi Ovidiu 
Cameliu Petrescu ). 

1. Securitatea s-a înfiinţat în 
1948. Personalul care ne 
interesează ca fi găsit în 
Securitate şi după 1948. 

2. Formularea corespunde cu 
precizările din preambul şi 
din Art.1 (1). 

47. Art.6 (1) Este agent al fostelor 
organe de securitate, sensul 
folosit de prezenta lege, orice 
persoană care a îndeplinit 
calitatea de lucrător operativ, 
inclusiv acoperit, al fostelor 
organe de securitate în perioada 

Să se înlocuiască sintagma 
“Securitatea în perioada 1945 – 1989 
“ cu sintagma “Siguranţă şi Securitate 
începând cu 1945”. 
( deputaţi Ioniţă Mihail Gabriel). 

1. Corespunde siutaţiei de 
fapt. 

2. Siguranţa nu se regăseşte în 
nici un text al acestei legi. 
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1945 – 1989. 
48. Art.6 (2) Este colaborator al 

fostelor organe de securitate, în 
sensul folosit de art. 2, persoana 
care a figurat în evidenţele 
Securităţii statului ca rezident, 
deţinător de locuinţă conspirativă 
sau casă de întâlniri, informator, 
colaborator, indiferent dacă şi-a 
exercitat activitatea informativă 
în stare de libertate sau detenţie, 
în exil, sub nume de cod 
conspirativ, retribuit sau nu. 

Să se includă alin. (2) “…cu 
angajament scris, “ca rezident, 
deţinător de locuinţă… 
( deputat Gheorghiu Mihai ) 

1. Angajamentul scris este 
dovada juridică; acest 
angajament scris evită 
fictivităţile practicate de unele 
cadre ale fostei Securităţi. 

49. Art.6 (2) Este colaborator al 
fostelor organe de securitate, în 
sensul folosit de art. 2, persoana 
care a figurat în evidenţele 
Securităţii statului ca rezident, 
deţinător de locuinţă conspirativă 
sau casă de întâlniri, informator, 
colaborator, indiferent dacă şi-a 
exercitat activitatea informativă 
în stare de libertate sau detenţie, 
în exil, sub nume de cod 
conspirativ, retribuit sau nu. 

Se propune includerea textelor alin. 
(2) şi alin. (3) cu următoprul text 
pentru alin. (2). 
(2) Este colaborator al fostelor organe 
de Sefcuritate, în sensul prezentei legi, 
persoana care a figurat în evidenţele 
Securităţii Statului ca rezident, 
deţinător de locuinţă conspirativă sau 
casă de întâlniri, informator, care a 
semnat un angajament scris şi care a 
transmis sau a înlesnit transmiterea de 
informaţii, note, rapoarte sau alte acte 
prin care se denunţau activitatea sau 
atitudinea potrivnice regimului 
comunist şi prin care s-au încălcat 
drepturile şi libertăţile fundamentale 

(3) 1. Redă mai bine ce se 
înţelege prin colabrotator. 
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ale omului, indiferent dacă şi-a 
exercitat activitatea informativă în 
stare de libertate sau detenţie, în exil, 
sub nume de cod conspirativ, retribuit 
sau nu. 
( deputat Marcu Tudor ). 

50. Art. 6 (2) cu textul redat de mai 
sus. 
Art. 6 (3) Se consideră 
colaborator al fostelor organe de 
Securitate persoana care a 
transmis sau a înlesnit 
transmiterea de informaţii, note, 
rapoarte sau alte acte prin care se 
denunţau activitatea sau 
atitudinile potrivnice regimului 
comunist şi prin care s-au 
încălcat drepturile şi libertăţile 
fundamentale ale omului. 
 

Se propune eliminarea alin. (2) şi alin. 
(3)  
( deputat Ovidiu Cameliu Petrescu ). 

1. alin. (2) şi alin. (3) prezintă 
două definiţii ale aceleiaşi 
noţiuni – de colaborator al 
fostelor organe de securitate. 
Dacă se elimină din alin. (2) 
cuvântul “colaborator “ ce se 
află în finalul, după cuvântul 
“informator” această definiţie 
este corectă. 
Problema care se pune este 
dacă dorim să expunem 
aprobiului public pe toţi 
colaboratorii fostei Securităţi, 
chiar dacă mulţi n-au avut nici 
o legătură cu activitatea de 
represiune politică şi prin 
activitatea lor au apărut 
interesele naţionale ale 
României. Un asemenea lucru 
ar da o lovitură grea serviciilor 
de informaţii româneşti 
organizate după 1990, care şi-
ar pierde aproape toţi 
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colaboratorii actuali. Marea 
majoritate a serviciilor de 
informaţii din lume culeg 
peste 60 – 70 % din informaţii 
de la surse umane. Cine poate 
garante colaboratorilor 
serviciilor de informaţii din 
România că anul 2000 
alegerilor nu vor fi câştigate de 
un partid care va considera că 
înaintea lui totul a fost 
nedemocratic şi va impune o 
lege care să “desconspire” 
colaboratorii serviciilor de 
informaţii până în anul 2000 ? 
Dacă se dovedeşte, 
practic,desfiinţarea serviciilor 
de informaţii româneşti, 
menţinem alin. (2) care 
teoretic este corect. Dacă se 
doreşte sancţiunea morală, dar 
şi cu nişte consecinţe în planul 
restrângerii unor dreptului 
constituţionale a celor care au 
colaborat cu aşa – numita 
poliţie politică, atunci trebuie 
eliminat alin. (2) şi păstrat 
alin. (3) . 
2. Eliminarea alin. (2) şi alin. 
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(3) – care definesc principalele 
termene foloseşte în proiectul 
de lege – ar conduce la 
impreciziuni şi confuzii în 
privinţa aplicării ei. 

51. Art.6 (3) Se consideră 
colaborator al fostelor organe de 
Securitate persoana care a 
transmis sau a înlesnit 
transmiterea de informaţii, note, 
rapoarte sau alte acte prin care se 
denunţau activitatea sau 
atitudinile potrivnice regimului 
comunist şi prin care s-au 
încălcat drepturile şi libertăţile 
fundamentale ale omului. 

Se propune adăugarea la textul alin. 
(3) a următoarei teze: Se consideră 
contact involuntar al fostelor organe 
de securitate, persoana care, fără să 
cunoască faptul că interlocutorul era 
agent al securităţii, a dat acestuia 
informaţii negative despre o altă 
persoană. 
( deputat Grigoriu Mihai ).  

1. Astfel de situaţii au fost 
posibile. 

2. Aceste situaţii se vor stabili 
prin activitatea de 
executare a măsurilor ce se 
dispun prin Lege . 

52. Completarea art. 6 cu un nou 
alin. (4) .  

Se propune un nou alin. (4) cu 
următorul text: 
(4) Persoanele care au dat agenţilor de 
securitate doar informaţii pozitive 
despre alte persoane nu se încadrează 
în nici una din categoriile de la 
alineatele (2) sau (3) . 

1. Astfel de situaţii pot fi 
posibile. 

2. Situaţiile de acest gen se 
vor clarifica prin 
verificările dispuse prin 
lege. 

53. Art.7 (1) Pentru aplicarea 
prevederilor prezentei legi se 
înfiinţează Consiliul naţional 
pentru studierea arhivelor fostei 
Securităţi, cu sediul în Bucureşti.

Se propune înlocuirea sintagmei “se 
înfiinţează Consiliul naţional pentru 
studierea arhivelor fostei Securităţi, cu 
sediul în Bucureşti” cu sintagma “ se 
desemează Avocatul Poporului”. 
( deputat Mihai Gheorghiu ) 

1. Avocatul Poporului, 
instituţie ce este organizată şi 
funcţionează potrivit Legii nr. 
35 / 1997, poate prelua 
atribuţiile ce urmează a fi 
conferite Consiliului naţional 
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pentru studierea arhivelor 
fostei Securităţi. În acest scop 
ar fi necesară doar lărgirea 
atribuţiilor şi o modificare în 
structura Avocatului 
Poporului, printr-o lege de 
completare a Legii 35 / 1997. 
Avocatul Poporului se bucură 
de credibilitatea societăţii 
civile şi s-a r evita, motivat, 
înfiinţarea altei instituţii. 
Acesta este motivul pentru 
care în propunerea legislativă 
privind accesul la documentele 
fostului Departament al 
Securităţii Statului, înregistrată 
cu nr. 384 / 23.01.1998 la 
Biroul Permanent al Camerei 
Deputaţilor, se desemnează, cu 
atribuţii precise, Avocatul 
Poporului.  
2. Avocatul Poporului are alte 
atribuţii. 

54. Art.7 (1) Pentru aplicarea 
prevederilor prezentei legi se 
înfiinţează Consiliul naţional 
pentru studierea arhivelor fostei 
Securităţi, cu sediul în Bucureşti.

Să se introducă sintagma “ca poliţie 
politică” între cuvintele “Securitate” şi 
“ cu sediu”. 
( deputat Mihail Nică ). 

1. Pentru corelare cu titlul 
legii. 

2. Nu este necesară această 
repetare. 

54. Art.8 (1) Consiliul este condus Modificarea textului, care va avea 1. Evitarea politizării 
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bis de un Colegiu numit de Senat, cu 
votul majorităţii senatorilor, 
pentru un mandat de patru ani la 
propunerea grupurilor 
parlamentare, potrivit 
configuraţiei şi ponderii lor. 
Senatul se pronunţă printr-un 
singur vot asupra listei 
cuprinzând numele şiprenumele 
persoanelor desemnate. 

următorul cuprins: 
Art. 8 – (1) Consiliul este condus de 
un Colegiu numit în şedinţă comună a 
Senatului şi Camerei Deputaţilor , cu 
votul majorităţii parlamentarilor, 
pentru un mandat de şase ani, 
candidaţii fiind din rândul societăţii 
civile, fără apartenenţă politică. 
( deputat Adrian Tudor Moroianu 
Geamăn). 

instituiţiei şi a 
influenţei create de 
alternanţă la putere. 
Pbţinerea increderii 
cetăţenilor. 
Nediferenţierea 
Senatului faţă de 
Camera Deputaţilor în 
privinţa acestei legi . 

2. Problemele legate de 
Consiliu au fost tratate 
explicat în cuprinsul 
formei adoptată de 
Comisie ( ex. Art. 6 cu 
alineatele (1) şi (2) ; 
art. 7 cu 7 alineate. 

55. Art.8 (1) Consiliul este condus 
de un Colegiu numit de Senat, cu 
votul majorităţii senatorilor, 
pentru un mandat de patru ani la 
propunerea grupurilor 
parlamentare, potrivit 
configuraţiei şi ponderii lor. 
Senatul se pronunţă printr-un 
singur vot asupra listei 
cuprinzând numele şiprenumele 
persoanelor desemnate. 

Să se elimine “printr-un singur vot”. 
( deputat Ovidiu Cameliu Petrescu ). 

1. Pentru a asigura 
posibilitatea senatorilor 
să selecteze persoanele 
clel mai adecvate 
acestei funcţii. 

2. Comisiile juridice vor 
solicita grupurilor 
parlamentare înlocuirea 
candidaţilor care nu 
îndeplinesc condiţiile 
legii. 

56. Art.8 (1) Consiliul este condus 
de un Colegiu numit de Senat, cu 

Modificarea şi reformularea tezei întâi 
din art. 8 (1) după cum urmează:  

1. S-a avut în vedere 
depoletizarea acestui 
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votul majorităţii senatorilor, 
pentru un mandat de patru ani la 
propunerea grupurilor 
parlamentare, potrivit 
configuraţiei şi ponderii lor. 
Senatul se pronunţă printr-un 
singur vot asupra listei 
cuprinzând numele şiprenumele 
persoanelor desemnate. 

Consiliul este condus de un Colegiu 
numit de Parlament cu votul 
majorităţii deputaţilor şi senatorilor , 
pentru un mandat de cinci ani, la 
propunerea grupurilor parlamentare, 
care vor desemna fie care un candidat 
care să nu facă parte din vreun partid 
politic. 
Parlamentul se pronunţă printr-un 
singur vot asupra listei cuprinzând 
numele şi prenumele persoanelor 
absente. 
( Comisia pentru drepturile omului, 
culte şi problemele minorităţilor 
naţionale). 

organism nou pentru a 
funcţiona normal : 
Această confruntare a 
Colegiului Consiliului va 
asigura viabilitatea legii 
în dezbatere. 

2. Forma adoptată asigură 
realizarea scopului legii 
şi a spiritului acesteia. 

57. Art.8 (2) Candidaturile pentru 
Colegiul Consiliului se depun la 
Biroul permanent al Senatului în 
cel mult 20 de zile de la intrarea 
în vigoare a prezentei legi. În cel 
mult 30 de zile de la data 
expirării termenului de depunere 
a candidaţilor, Biroul permanent 
al Senatului validează 
candidaturile, pe baza raportului 
Comisiei juridice, de numiri, 
disciplină, imunităţi şi validări a 
Senatului. 

Se propune modificare textului astfel: 
(2) Candidaturile pentru Colegiul 
Consiliului se depun la Biroul 
Permanent al Senatului sau la cel al 
Camerei Deputaţilor în cel mult 20 de 
zile de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi. În cel mult 30 de zile 
de la data expirării termenului de 
depunere a candidaturilor, cele două 
Birouri Permaente, întrunite în şedinţă 
comună validează candidaturile, pe 
baza raportului comun al Comisiei 
juridice, de Numiri, Disciplină, 
Imunităţi şi Validări a Senatului şi 

1. Nu există motive pentru 
diferenţierea Senatului faţă 
de Camera Deputaţilor în 
privinţa prezentei legi, mai 
ales în contextul 
importanţei acesteia. 

2. Forma şi conţinutul 
textelor adoptate rezolvă 
clar şi deplin procedura 
necesară. 
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Comisiei juridice, de Disciplină şi 
Imunităţi a Camerei Deputaţilor. 
( deputat Adrian Tudor Moroianu 
Geamăn ). 

58. Art.8 (2) Candidaturile pentru 
Colegiul Consiliului se depun la 
Biroul permanent al Senatului în 
cel mult 20 de zile de la intrarea 
în vigoare a prezentei legi. În cel 
mult 30 de zile de la data 
expirării termenului de depunere 
a candidaţilor, Biroul permanent 
al Senatului validează 
candidaturile, pe baza raportului 
Comisiei juridice, de numiri, 
disciplină, imunităţi şi validări a 
Senatului. 

(2) Candidaturile pentru Colegiul 
Consiliului se depun la Birourile 
Permanente reunite ale Parlamentului 
în cel mult 20 de zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi. În prima zi de 
şedinţă săptămânală a comisiilor care 
urmează, candidaţii sunt audiaţi de 
către Comisiile juridice, de numiri, 
diciplină, imunităţi şi validări ale celor 
două Camere, reunite în şedinţa 
comună, candidaturile fiind aprobate 
sau respinse, individual, prin vot 
secret. Se recomandă că aprecierea 
candidaturilor să se facă în principal 
în raport cu reputaţia pe care o au 
privind moralitatea, obiectivitatea şi 
onestitatea. Candidaţii respinşi sunt 
înlocuiţi de grupurile parlamentare 
care s-au propus în termen de cinci 
zile calendaristice, audierile având loc 
în următoarea săptămână. Candidaţii 
admişi în urma audierilor, se supun 
votului în prima şedinţă a 
Parlamentului, întrunit în şedinţă 
comună a celor două Camere plen. 

1. Se propune un mecanism 
mai clar şi mai eficient. 

2. Textul adoptat de Comisie 
a realizat mai bine acest 
mecanism. 
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Propunerile grupurilor parlamentare 
care nu depun candidaturi în termen 
vor fi votate individual. 
( deputat Grigoriu Mihai ). 

59. Art.8 (2) Candidaturile pentru 
Colegiul Consiliului se depun la 
Biroul permanent al Senatului în 
cel mult 20 de zile de la intrarea 
în vigoare a prezentei legi. În cel 
mult 30 de zile de la data 
expirării termenului de depunere 
a candidaţilor, Biroul permanent 
al Senatului validează 
candidaturile, pe baza raportului 
Comisiei juridice, de numiri, 
disciplină, imunităţi şi validări a 
Senatului. 

Se propune următorul text pentru 
Art.8 (2): 
(2) Fiecare grup parlamentar va 
desemna câte un candidat, la 
propunerea societăţii civile, care să nu 
facă sau să nu fi făcut parte din vreun 
partid politic. 
( deputat Şerban Rădulescu – Zoner ) 

1. Angrenarea societăţii civile 
şi evitarea politizării 
Colegiului. 

2. Forma adoptată corespunde 
spiritului legii. 

60. Art.8 (2) Candidaturile pentru 
Colegiul Consiliului se depun la 
Biroul permanent al Senatului în 
cel mult 20 de zile de la intrarea 
în vigoare a prezentei legi. În cel 
mult 30 de zile de la data 
expirării termenului de depunere 
a candidaţilor, Biroul permanent 
al Senatului validează 
candidaturile, pe baza raportului 
Comisiei juridice, de numiri, 
disciplină, imunităţi şi validări a 

Se propune următorul text pentru 
Art.8 alin. (2) : 
(2) Colegiul este autoritatea publică 
independentă, care îşi exercită 
atribuţiile potrivit prevederilor 
prezentei legi şi va fi formulat din 11 
mambrii care vor fi propuşi de 
următoarele instituţii ale statului de 
drept: 
1. Preşedinţie – 2 membrii 
2. Camera Deputaţilor – 2 membrii 
3. Senat – 3 membrii 

1. Formularea arată ce este 
Colegiul, potrivit dreptului 
public şi fixează 
responsabilităţile concrete 
pentru propunerea 
candidaţilor de principale 
instituţii ale puterii de stat. 

2. Forma adoptată asigură 
realizarea legii şi 
corespunde spiritului legii. 
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Senatului. 4. Guvernul României – 2 membrii 
5. Curtea Supremă de Justiţie – 1 

membru 
( deputat Ioniţă Mihail Gabriel ) 

60. 
bis 

 Se propune următorul text: 
Art.8 (1) Verificarea va fi efectuată 
de două sau mai multe comisii, fiecare 
formată din trei judecători. Membrii 
Comisiilor vor fi numiţi prin votul 
celor două Camere ale Parlamentului 
întrunite în şedinţă comună, pe baza 
propunerilor înaintate de către cele 
două comisii pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională cu 
avizul Preşedintelui Curţii Supreme de 
Justiţie. 
(2) Judecătorii vor fi numiţi pentru un 
singur mandat, care va avea durata 
stabilită printr-o hotărâre a 
Parlamentului. 
(3) Pentru a fi numit menbru al 
comisiei, judecătorul trebuie să 
depună o declaraţie prin care să-şi 
manifeste consimţământul. 
(4) Pe durata mandatului, judecătorul 
nu poate îndeplinii nici o altă 
activitate, perioada mandatului fiind 
inclusă în vechimea de muncă. 
(5) După expirarea mandatului, 

1. - 
2. - 
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judecătorul va înainta o delcaraţie 
către Ministerul de Justiţie, în care 
arată, dacă doreşte să se reântoarcă în 
magistratură sau demisionează din 
calitatea de judecător. În cazul în care 
nu înaintează această declaraţie, se va 
considera că doreşte să se reântoarcă 
în magistratură. 
( deputat Rakoczi Ludovic ) 

61. Art.8 (3) Colegiul Consiliului 
este compus dintr-un număr 
minim de 9 membri numiţi în 
condiţiile prevederilor alin. (1) . 
Consiliul îşi alege dintre 
membrii săi un preşedinte, un 
vicepreşedinte şi un secretar, în 
termen de 15 zile de la 
constituirea sa. Colegiul 
Consiliului lucrează în prezenţa 
a cel puţin două treimi din 
numărul membrilor şi adoptă 
decizii cu majoritatea voturilor. 
Votul este nominal. 

Se propune eliminarea cuvântului 
“minim” şi, după prima propoziţie să 
se introducă următoarea precizare: 
“Membrii colegiului vor avea 
pregătire juridică”. 
( deputat Ovidiu Cameliu Petrescu ). 

1. Nu este dorit să se mărească 
de la mandat la mandat 
numărul de membrii ai 
Colegiului – 9 sunt suficienţi. 
Persoanele cu pregătire 
juridică au competenţă 
maximă în aprecierea faptelor 
prezentate în dosarele fostei 
Securităţi, care în majoritatea 
lor ţin de domeniul penal. 
2. Formularea acceptată 
corespunde spiritului legii. 

62. Art.8 (4) Candidaţii depun copia 
fişei de antecedente penale şi o 
declaraţie pe proprie răspundere 
cu privire la neapartenenţa şi 
necolaborarea cu fostele organe  
de Securitate, care vor fi 

Se propune completarea textului, care 
va avea următorul text: 
(4) Candidaţii depun fişa de 
antecedente penale şi o declaraţie pe 
proprie ăspundere cu privire la 
neapartenenţa şi necolaborarea cu 

1. Pentru fixarea unui termen 
în care comisiile să poată 
obţine datele necesare 
verificărilor prevăzute. Nu 
sunt motive de diferenţiere 
a celor două Camere în 
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verificate de Comisia juridică, de 
numiri, disciplină, imunităţi şi 
validări a Senatului. După 
efectuarea verificărilor, Comisia 
juridică, de numiri, disciplină, 
imunităţi şi validari propune prin 
raport Biroului permanent 
validarea sau invalidarea 
candidaţilor. 

fostele organe de Securitate, care vor 
fi verificate de Comisia juridică, de 
Numiri, Disciplină, Imunităţi şi 
Validări a Senatului şi Comisia 
Juridică, de Disciplină şi Imunităţi a 
Camerei Deputaţilor . Serviciul 
Român de Informaţii şi celelalte 
instituţii ce deţin arhive ale fostei 
Securităţi au obligaţia ca în termen de 
meximum 5 zile lucrătoare de la 
solicitarea comisiilor să pună la 
dispoziţia acestora datele necesare. 
După efectuarea verificărilor, cele 
două comisii propun prin raport 
comun Birourilor permanente ale 
Sentaului şi Camerei Deputaţilor 
validarea sau invalidarea 
candidaturilor. 
( deputat Adrian Tudor Moroianu 
Geamăn ). 

raoprt cu această 
importantă lege. 

2. Forma adoptată de comisie 
este mai precisă şi mai 
clară. Procedura s-a tratat 
în ordinea ei firească. 

63. Art.8 (5) Din Colegiul 
Consiliului nu pot face parte 
agenţii sau colaboratorii fostelor 
organe de securitate, astfel cum 
sunt definiţi la art.6, ai altor 
servicii secrete străine, ai altor 
structuri informative interne şi 
străine şi organizaţii ce au 
desfăşurat şi desfăşoară activităţi 

Se propune înlocuirea lui “şi” cu 
“sau” în sintagma … “au desfăşurat” 
…, iar după finalul textului să se 
introducă sintagma “precum şi cu 
calitatea de membru de partid”. 
( deputat Adrian Tudor Moroianu 
Geamăn ) 

1. Pentru evitarea politizării 
instituţiei. 

2. S-a adoptt un text care 
răspunde dorinţei de 
nepolitizare. 
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care contravin drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ale 
omului şi nici persoanele care au 
suferit condamnări pentru 
infracţiuni de drept comun, chiar 
dacă a intervenit amnistia sau 
reabilitarea. Calitatea de membru 
al Colegiului Consiliului este 
incompatibilă cu exercitarea 
oricărei funcţii publice sau 
private. 

64. Art.8 (5) Din Colegiul 
Consiliului nu pot face parte 
agenţii sau colaboratorii fostelor 
organe de securitate, astfel cum 
sunt definiţi la art.6, ai altor 
servicii secrete străine, ai altor 
structuri informative interne şi 
străine şi organizaţii ce au 
desfăşurat şi desfăşoară activităţi 
care contravin drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ale 
omului şi nici persoanele care au 
suferit condamnări pentru 
infracţiuni de drept comun, chiar 
dacă a intervenit amnistia sau 
reabilitarea. Calitatea de membru 
al Colegiului Consiliului este 
incompatibilă cu exercitarea 

La alin. (5), după sintagma “drepturile 
şi libertăţile fundamentale ale omului 
“ să se introducă “ persoanele care fac 
obiectul unui dosar de urmărire 
informativă deschis după 1999.” De 
asemenea să se elimine sintagma 
“pentru infracţiuni de drept comun”. 
( deputat Ovidiu Cameliu Petrescu ). 

1. Persoanele care prezintă 
riscuri pentru siguranţa 
naţională să nu fie agreate 
pentru a avea acces la 
documente strict secrete. 
Nu este normal ca o persoană 
care a fost condamnată să fie 
membru al Colegiului. Unele 
persoane arestate pentru 
infracţiuni de drept comun se 
declară persecutate politic. 
Cei condamnaţi din motive 
exclusiv politice şi persecutaţi 
de securitate nu vor putea, în 
mod firesc şi în ciuda 
declaraţiilor că au iertat totul, 
să fie obiecturi. 
3. În referire la persoanele 
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oricărei funcţii publice sau 
private. 

care prezintă “riscuri” 
pentru siguranţa naţională 
se vor face aprecierile 
cuvenite în comisii şi în 
Parlament. 

4. Sub celălalt aspect, al 
antecedentelor penale de 
drept comun, care în fapt 
ar putea fi nereale, nu 
credem că prin verificări 
competente nu se va putea 
stabili realitatea. 

Comisia a apreciat că este 
suficient să stabilească 
imputabilitatea numai pentru 
foşti sau actuali membrii 
partidelor politice. 

65. Art.8 (5) Din Colegiul 
Consiliului nu pot face parte 
agenţii sau colaboratorii fostelor 
organe de securitate, astfel cum 
sunt definiţi la art.6, ai altor 
servicii secrete străine, ai altor 
structuri informative interne şi 
străine şi organizaţii ce au 
desfăşurat şi desfăşoară activităţi 
care contravin drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ale 
omului şi nici persoanele care au 

Să se elimine din textul art. 8 (5) 
vocabula “altor” după sintagma “ la 
art. 6 “. 
( Comisia pentru drepturile omulu, 
culte şi problemele minorităţilor 
naţionale). 

1. Pentru claritatea ideii 
exprimate în text. 

2. - 
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suferit condamnări pentru 
infracţiuni de drept comun, chiar 
dacă a intervenit amnistia sau 
reabilitarea. Calitatea de membru 
al Colegiului Consiliului este 
incompatibilă cu exercitarea 
oricărei funcţii publice sau 
private. 

66. Art.8 (6) Consiliul funcţionează 
pe baza unui regulament adoptat 
de Colegiul Consiliului în 
termen de 30 de zile de la data 
consitituirii sale şi care se 
publică în Monitorul Oficial al 
României. 

La alin. (6), după sintagma “Colegiul 
Consiliului “ să se introducă “şi 
aprobat în preambul de către Biroul 
Parmanent al Securităţii”. 
( deputat Ovidiu Cameliu Petrescu ) 

1. - 
2. - 

67. Art. 10  (2) În termen de 30 de 
zile de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi, Consiliul general 
al municipiului Bucureşti va 
asigura spaţiile corespunzătoare 
depăşirii activităţii Consiliului. 

Se propune ca dipă terminarea textului 
să se adauge: în aceleaşi condiţii de 
închiriere ca şi pentru formaţiunile 
politice parlamentare. 
( deputat Adrian Tudor Moroianu 
Geamăn ) 

1. Pentru că proiectul legii nu 
prevede nimic despre 
condiţiile în care se vor 
atribui respectivele spaţii. 

2. Nu este necesară o astfel de 
precizare. 

68. Art. 10  (2) În termen de 30 de 
zile de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi, Consiliul general 
al municipiului Bucureşti va 
asigura spaţiile corespunzătoare 
depăşirii activităţii Consiliului. 

(2) În termen de 30 zile de la intrarea 
în vigoare a prezentei legi 
Administraţia Palatului Parlamentului 
va asigura spaţiile corespunzătoare  în 
Palatul Parlamentului , pentru 
desfăşurarea activităţii Consiliului . 
( deputat Şerban Rădulescu Zoner ). 

1. Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti 
nu poate rezolva acestă 
problemă. 

2. - 

69. Art.11 (1) Consiliul are Se propune ca textul de la lit. d) să fie 1. – 
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următoarea structură: 
d) direcţia de cercetare. 

formulat astfel: 
d) Direcţia cercetare şi reconstituire 
dosare distruse. 
( deputat Mihai Grigoriu ). 

2. - 

70. Texte noi pentru lit. e) şi f). Să se completeze articolul cu noi 
texte, pentru lit. e), dacă nu se acceptă 
propunerea de mai sus, şi lit.f) astfel: 
e) Direcţia reconstituire dosare 

distruse ; 
f) Direcţia informatică ( sau Centrul 

de Calcul ). 
( deputat Mihai Grigoriu ). 

1. Informatizarea este 
necesară, cu programe 
realizate sau adoptate 
în interesul instituţiei, 
pentru secretizare. 

2. S-a hotărât ca structură 
să nu fie, stabilită prin 
lege ci, prin 
regulamentul propriu. 

71. Text nou cu lit. e)  e) Direcţia tehnică. 1. Pentru coordonarea tuturor 
activităţilor legate de 
întreţinerea şi exploatarea 
tehnicii ( relaţiile de 
computere, copiatoare , faxuri, 
telefoane, etc.)  

72. Art.11 (2) Direcţiile enumerate 
la alin.1 lit. a) şi c) exercită 
activităţile necesare realizării 
drepturilor prevăzute la art. 1 şi 2 
din prezentei legi. Direcţia de 
cercetare studiază şi cercetează 
activităţile şi metodele specifice 
ale fostelor organe de securitate 
şi poate organiza dezbaterile 
publice. 

Să se elimine ultima frază şi să se 
înlocuiască cu: “Direcţia de cercetare 
elaborează studii despre  activitatea 
fostei Securităţi şi poate organiza 
dezbateri publice. 
Activitatea acestei direcţii nu va 
prejudicia siguranţa naţională şi 
activitatea serviciilor de informaţii 
organizate după 1990.” 
( deputat Ovidiu Cameliu Petrescu ). 

1. Marea majoritate a 
metodelor specifice de 
lucru al fostei Securităţi 
nu s-au deosebit de cele 
folosite de serviciile de 
informaţii din lume – se 
folosesc şi astfel şi 
trebuie să rămână 
secrete. Nu şi 
“metodele” abuzive de 
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timp santaj, bătăi, 
ameninţări ci se au în 
vedere metodele tehnice 
specifice oricărei 
activităţi de informaţii. 

2. - 
73. Art.12 Colegiul Consiliului 

angajează personal potrivit 
organigramei, cu respectarea 
prevederilor art. 8 alin. (5) din 
prezenta lege. 

La art. 12 să se introducă după 
cuvântul “organigramei” sintagma 
“aprobate de Senat”. 
( deputat Ovidiu Cameliu Petrescu). 

1. Aprobarea este necesară 
aşa cum am propus şi 
pentru regulamentul de 
organizare şi funcţionare. 
Colegiul poate să-şi 
prevadă 10.000 de salariaţi.

2. Textul a fost eliminat. 
74. Art.12 Colegiul Consiliului 

angajează personal potrivit 
organigramei, cu respectarea 
prevederilor art. 8 alin. (5) din 
prezenta lege. 

Să se modifice textul, care va avea 
următorul cuprins: 
Art.12 – Colegiul Consiliului 
angajează potrivit organigramei din 
aenxa legii, cu respectarea 
prevederilor art. 8 alin. (5) din 
prezenta lege.  
( deputat Adrian Tudor Moroianu 
Geamăn ). 

1. Conform uzanţelor 
organigrama face parte din 
lege, constituind o anexă a 
acesteia. Organigrama trebuie 
cunoscută la momentul 
dezbaterii, ea fiind prezentată 
odată cu proiectul legii venit 
de la Senat. 
 

75. Art.14 Persoanele îndreptăţite 
pot solicita Consiliului, în 
condiţiile art. 1, următoarele: 
a) consultarea dosarelor sau a 
oricăror materiale întocmite până 
la 22 decembrie 1989 de fostele 
organe de Securitate. 

Litera a) să se completeze cu _ “dacă 
prin aceasta nu se aduce atingere 
siguranţei naţionale”. 
( deputat Ovidiu Cameliu Petrescu ). 

1. Pot exista dosare care să 
cuprindă şi informaţii care 
trebuie să rămână secrete şi 
astăzi deoarece divulgarea 
lor ar prejudicia siguranţa 
naţională şi bunele relaţii 
cu anumite state. 
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2. - 
76. Art.14 Persoanele îndreptăţite 

pot solicita Consiliului, în 
condiţiile art. 1, următoarele: 
a) consultarea dosarelor sau a 
oricăror materiale întocmite până 
la 22 decembrie 1989 de fostele 
organe de Securitate. 

Modificarea textului lit. a), astfel: 
a) Consultarea dosarelor sau a oricăror 
materiale conexe întocmite până la 24 
februarie 1992, date promulgării Legii 
14 privind organizarea şi funcţionarea 
S.R.I; 
( deputat Adrian Tudor Moroianu 
Geamăn ) 

1. Pentru eliminarea lipsei de 
transparenţă din intervalul 
de după 22 decembrie 1998 
şi până la promulgarea L 
14 / 92. 

2. Legea nu tratează 
“transparenţă” ci activitatea 
de represiune politică a 
fostei Securităţii de Stat 
comunist. 

77. Un nou text cu lit.d)  d) ca propriul dosar să devină public, 
caz în care în termen de 15 zile de la 
solicitare Consiliul va pune la 
dispoziţia publicului întregul dosar, în 
copie transcrisă, dactilografiată sau 
tipărită pe calculator, cu numele 
oricăror alte persoane şterse. 
( deputat Mihai Grigoriu ). 

1. –  
2. - 

78. Un nou alin. (2)  Se propune un nou alineat 2, cu 
următorul conţinut:  
(2) Orice persoană are dreptul să 
depună la propriul dosar declaraţii 
proprii referitoare la informaţiile din 
acesta, în scopul lămuririi unor situaţii 
sau evenimente şi a aflării adevărului. 
Toate declaraţii se dau sub prestare de 
jurământ, fiind supuse legislaţiei 
specifice aceluiaşi tip de declaraţii în 
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justiţie. 
( deputat Mihai Grigoriu ) 

79. O anumită variantă pentru 
acelaşi alin. (2) propus mai sus.  

(2) Orice persoană are dreptul să 
depună la propriul dosar declaraţii 
proprii referitoare la informaţiile din 
aceasta, în scopul lămuriri unor 
situaţii sau evenimente şi a aflării 
adevărului. Astfel, agenţii de 
securitate pot dezvălui identitatea, 
care nu sunt evidenţiate în 
documentele din arhiva Securităţii, de 
la care primim ordinul şi / sau 
indicaţii privind acţiunile 
specificepoliţiei politice pe care le-au 
desfăşurat.Toate declaraţiile se dau 
sub prestare de jurământ , fiind supuse 
legislaţiei speciale acestui tip de 
declaraţii în justiţie. 
( dl.deputat Mihai Grigoriu ). 

 

80. Un nou alin. (2) al art.14. (2) Orice persoană are dreptul de a 
depune la propriul dosar, sub 
semnătură, declaraţii pe propria 
răspundere privitoare la conţinutul 
acesteia, pentru lămurirea unor situaţii 
sau evenimente în scopul stabilirii 
adevărului. 
Declaraţiile se scriu pe formulare 
tipizate, eliberate contra cost de 
Consiliu. 

1. Pentru uşurarea stabilirii 
adevărului, pentru 
concordanţa cu prevederile 
art. 3. 

2. Procedura pentru aflarea 
adevărului este stipulată în 
mod clar şi integral. 
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( deputat Adrian Tudor Moroianu 
Geamăn). 

81. Un nou alin. (3), în două 
variante, pentru art. 14. 

Se propune una din cele două variante 
de completare a art. 14 cu un nou 
alineat care devine (3) în condiţiile 
care se aprobă propunerea pentru 
alineatul (2). 
(3) Nici o publicaţie nu poate publica 
informaţii din dosarele securităţii dacă 
sunt publicate de Consiliu şi dacă nu 
sunt însoţite în aceiaşi pagină pe 
coloană paralelă de declaraţiile 
prevăzute la alin. (2) . Dacă aceste 
declaraţii nu sunt depuse, publicaţia 
are obligaţia să solicite persoanei în 
cauză să le pună la dosar şi să aştepte 
depunerea acestora 30 de zile de la 
solicitare. 
(3) Nici un mijloc mass – media nu 
poate face public informaţii din 
dosarele securităţii dacă nu sunt 
însoţite de declaraţiile 
corespunzătoare, prevăzute la alin. 
(2). 
( deputat Mihai Grigoriu ). 

 
 
 
 
 
1. – 
2. – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. –  
2. - 

82. Art.16 (2) Prin această cerere se 
poate solicita eliberarea unui act 
din care se rezulte dacă a avut 
sau nu calitatea de agent sau de 

Se propune eliminarea alin. (2) al art. 
16. 
( deputat Ovidiu Cameliu Petrescu ). 

1. Alin. (7) rezolvă problema. 
Termenul de numai 60 zile 
din alin. (7) pare a fi 
nerealist. 
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colaborator al fostelor organe de 
Securitate, privitor la persoanele 
care ocupă sau sunt propuse a fi 
numite în funcţiile enumerate la 
art.2. 

2. Se respinge deoarece 
textele alin. (2) şi alin. (7) 
se completează nu se 
elimină. 

83. Art.16 (2) Prin această cerere se 
poate solicita eliberarea unui act 
din care se rezulte dacă a avut 
sau nu calitatea de agent sau de 
colaborator al fostelor organe de 
Securitate, privitor la persoanele 
care ocupă sau sunt propuse a fi 
numite în funcţiile enumerate la 
art.2. 

Se propune următorul text: 
(2) Prin această cerere se poate 
solicita eliberarea unei comunicări 
privitoare la orice persoană care să 
încadreze în prevederile art. 2 (1) din 
care să rezulte ce calitate, în ce 
perioade anume, a avut în raport cu 
securitatea. 
( deputat Mihai Grigoriu ) 
Dl.deputat Mihai Grigoriu mai face un 
amendament pentru acelaşi text de 
alin. (2) . Textul propus este cel de 
mai sus ( de la poziţia 85 ) din care se 
elimine sintagma “în ce perioade 
anume”. 

1. – 
2. - 

84. Art.16 (4) Pe baza cererilor 
primite potrivit alin. (1), 
Consiliul verifică documentele 
deţinute, indiferent de forma lor 
şi înştiinţează de îndată persoana 
prevăzută la art. 2, în vederea 
exercitării drepturilor prevăzute 
la art. 3. 

Se propune eliminarea alineatelor (4) 
( deputat George Şerban – PNŢCD ). 

1. S-a eliminat art. 4 şi 
procedura este prevăzută 
la alin. (6). 

2. Textul alin. (4) este 
necesar a nu fi eliminat. 
Art.4 nu a fost eliminat. 

85. Art. 16 (5) Calitatea de agent Se propune modificarea textului 1. – 
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sau colaborator se stabileşte de 
către Consiliul naţional pentru 
studierea arhivelor Securităţi 
prin menţiunile din evidenţele 
fostelor organe de Securitate 
coroborate cu orice alte probe, 
cum ar fi: angajamentul scris şi 
semnat de cel în cauză, rapoarte, 
sinteze informative, înscrisuri 
olografe şi alte documente din 
arhivele Securităţii. 

astfel: 
(5) Calitatea de agent, colaborator, 
contact involuntar sau alta în raport cu 
fosta securitate se stabileşte de către 
…înscrisuri olografe şi alte 
documente indubritabile din arhivele 
securităţii. 
( deputat Mihai Grigoriu ) 
Dl.deputat Mihai Grigoriu mai 
prezintă o variantă pentru modificarea 
alin. (5) în următoarea formă: 
(5) Calitatea de agent , colaborator, 
sau alta în raport cu fosta securitate se 
stabileşte de către …. Înscrisuri 
olografe şi alte documente indulitabile 
din arhivele securităţii.  

2. - 

86. Art.16 (7) După finalizarea 
verificărilor, care nu pot dura 
mai mult de 60 de zile de la data 
primirii cererii, Consiliului 
comunică în scris solicitantului 
dacă persoana cu privire la care 
s-a cerut verificarea a fost sau nu 
agent sau colaborator al fostelor 
organe ale Securităţii, în sensul 
definit de art. 5. 

Se propune modificarea textului alin. 
(7) sub forma uneia din cele două 
variante redate mai jos: 
(7) După finalizarea verificărilor, care 
nu pot dura mai mult de 60 de zile  de 
la data primirii cererii, Consiliul va 
întocmi în baza concluziilor la care a 
ajuns o comunicare care va conţine 
informaţia dacă persoana verificată 
are sau nu are dosar la Securitate. 
(7) După finalizarea verificărilor, care 
nu pot dura mai mult de 60 de zile de 
la data primirii cererii, Consiliul va 

 
 
 
1. Atenţie : aici se încalcă 

principiul comunicării 
către solicitant dacă după 
finalizare în justiţie. 

2. Este o procedură fixată la 
care nu se poate renunţa. 
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întocmii în baza concluziilor la care a 
ajuns o comunicare în conformitate cu 
alineatele (8), (9), (10), (11), şi (12). 
( deputat Mihai Grigoriu ). 

87. Texte pentru un nou alin. (8) 
prezentat în două variante. 

(8) Dacă persoana verificată nu are 
dosar. Se comunică acest lucru 
acestuia şi solicitantului. 
(8) În caz negativ se comunică acest 
lucru solicitantului şi persoanei 
verificate. 
( deputat Mihai Grigoriu ). 

 

88. Texte pentru un nou alin. (9) 
prezentat în două variante.  

(9) Dacă persoana verificată a fost 
urmărită, persecutată, arestată sau 
condamnată se comunică acest lucru 
acesteia solicitantului. 
(9) În caz afirmativ, dacă persoana 
verificată a fost agent, se va specifica: 
a) funcţiile şi gradele deţinute, 

sectorul sau sectoarele 
supravegeate cu menţionarea 
perioadelor repsective; 

b) numărul de persoane afectaţi: pe 
care le-a avut în atenţie, pe care 
le-a persecutat exercitând presiuni 
de orice fel, a căror arestare a 
provocat, etc. 

c) aparatul de informatori pe care şi 
l-a creat, numărul de persoane 
racolate pentru colaborare cu 

1. –  
2. - 
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diverse feluri, de la care a obţinut 
informaţii negative.  

d) numărul de persoane contactate 
pe care le-a exploatat fără ca 
acestea să ştie; 

e) numărul de persoane cu care a 
intrat în contact şi de la care nu a 
obţinut nici o informaţie negativă.

( deputat Mihai Grigoriu ). 
89. Text pentru un nou alin. (10). (10) Dacă persoana verificată  are 

dosar şi a fost agent de Securitate, se 
va specifica acest lucru precum şi 
funcţiile şi gradele deţinute, sectorul 
sau sectoarele supraveghiate cu 
menţionarea perioadelor respective. În 
funcţie de posibilităţile existente, 
importanţa poziţiei sau funcţiei 
ocupate se vor cerceta şi adăuga 
următoarele: 
a) numărul de persoane afectate: pe 

care le-a avut în atenţie, le-a 
urmărit sau le-a persecutat. 

b) Numărul de persoane la a căror 
arestare a contribuit. 

c) Aparatul de colaboratori pe care şi 
l-a creat, respectiv, numărul de 
persoane racolate pentru 
colaborarea de diverse feluri, de la 
care a obţinut informaţii 

1. – 
2. - 
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dăunătoare. 
d) Numărul de persoane pe care le-a 

exploatat fără ca acestea să ştie. 
( deputat Mihai Grigoriu ). 

90. Text pentru un nou alin. (11)  (11) Dacă persoana verificată are 
dosar şi a fost în contact sau a 
colaborat cu securitatea, se vor 
specifica: 
a) numărul de agenţi de securitate cu 

care a fost în contact; 
b) perioada sau perioadele de 

colaborare sau de contact; 
c) dacă a dat informaţii în cunoştinţă 

de cauză, respectiv dacă a ştiut sau 
nu a că interlocutorul era agent de 
securitate . 

d) numărul de persoane despre care a 
dat informaţii dăunătoare, respectiv 
nedăunătoare, precum şi numărul 
acestor informaţii. Se va specifica 
dacă notele  de informaţii sunt 
scrise şi / sau semnate personal. 

e) dacă a avut angajament semnat la 
securitate adăugându – se, dacă 
este cazul, în ce condiţii a fost 
semnat angajamentul, în 
conformitate cu prevederi ale 
legilor comuniste în vigoare, prin 
natura postului ocupat, în umra 

1. – 
2. - 
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unor presiuni majore, în urma unei 
racolări sau la iniţiativa 
colaboratorului. 

f) dacă a fost remunerată. 
g) după caz, evoluţia subiectului în 

diverse perioade în realţia sa cu 
securitatea . 

( deputat Mihai Grigoriu ) 
91. Text pentru un nou alin. (12) al 

art.16. 
(12) Dacă persoana nu se încadrează 
în nici unul din cazurile de mai sus, 
Consiliul va concepe o formă de 
comunicare corespunzătoare, similară 
cu cele de la paragrafele (10) sau (11), 
care va conţine informaţii privind 
relaţiile cu securitatea, activităţile 
derulate, faptele comise, persoanele 
sau categoriile de persoane afectate 
precum şi orice alte informaţii pe care 
Colegiul Consiliului le socoteşte 
reprezentative. 
( deputat Mihai Grigoriu ) 

1. – 
2. - 

92. Art.17 (1) Împotriva 
comunicării, eliberate potrivit 
art. 16 alin. (4), solicitantul sau 
persoana cu privire la care s-a 
cerut verificarea se poate adresa 
Colegiului Consiliului, printr-o 
contestaţie, în termen de 15 zile 
de la primirea comunicării. 

Se propune, în două variante, 
modificarea textului alin. (1) al art. 
17, după cum urmează: 
(1) În cazurile în care concluziile 
Consiliului se încadrează la art. 16 
alin. (1o), (11) sau (12) comunicarea, 
într-o primă etapă, se transmite în 
scris numai persoanei verificate. 
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Colegiul Consiliului 
reexaminează documentaţia care 
a stat la baza comunicării şi, în 
termen de 30 zile de la 
depunerea contestaţiei, adoptă o 
decizie, care se comunică atât 
solicitantului, cât şi persoanei cu 
privire la care s-au efectuat 
verificări, indiferent de autorul 
contestaţiei. Decizia Colegiului 
Consiliului poate fi atacată în 
termen de 30 zile de la 
comunicare la Curtea de Apel 
Bucureşti, potrivit procedurii 
contenciosului administrativ. 

Acesta poate depune contestaţie, 
adresată Colegiului Consiliului, în 
termen de 3 zile de la primirea 
comunicării. Colegiul Consiliului 
reexaminează documentaţia care a stat 
la baza comunicării, reaudiază 
persoana în cauză şi, în termen de 30 
de zile de la primirea contestaţiei, 
adoptă o decizie, care se comunică 
autorului contestaţiei. Decizia poate fi 
atacată în termen de 15 zile de la 
comunicare la Curtea de Apel 
Bucureşti potrivit procedurii 
contenciosului administrativ. În 
momentul în care se ajunge la o 
hotărâre definitivă, se comunică 
solicitantului rezultatul cercetărilor 
efectuate. 
În a două variantă a alin. (1) se 
menţine textul de mai sus, în cadrul 
căruia însă se înlocuieşte alin. (11) cu 
alin. (9) . 
( deputat Mihai Grigoriu, pentru 
ambele variante). 

93. Art.17 (2) În vederea adoptării 
deciziei, Colegiul Consiliului 
audiază persoana cu privire la 
care s-au cerut verificări şi 
utilizează documentaţia depusă 

Se propune ca alin. (2) al art. 17 să 
devină alin. (1) cu următoarele 
modificări: 
- ultima propoziţie se elimină; 
- în finalul alineatului  în loc de 

1. – 
2. - 
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de aceasta sau de 
solicitant.Documentaţia iniţială 
poate fi completată. Persoana 
faţă de care se efectuează 
verificări are dreptul să consulte 
documentele care au stat la baza 
comunicării contestate. Lipsa 
nejustificată a persoanei cu 
privire la care s-au cerut 
verificări nu împiedică adoptarea 
unei decizii. 
Se propune noi alineate (3) şi 
(4). 
 

“comunicări scrise” se prevede 
“rezultatul verificării”. 

Alineatul (1) devine alin. (2) şi v-a 
avea următorul conţinut: 
(2) Persoana cu privire la care s-a 
efectuat verificarea poate contesta 
rezultatul acestuia, în termen de 15 
zile de la primirea comunicării scrise, 
la Colegiul Consiliului. 
( deputat George Şerban – PNŢCD ) 
 
La art. 17 se introduc alin. (3) şi (4) : 
(3) Colegiul Consiliului reexaminează 
documentaţia care a stat la baza 
rezultatului verificării şi, în termen de 
30 de zile de la data depunerii 
contestaţiei, adoptă o decizie, care se 
comunică atât solicitantului cât şi 
persoanei cu privire la care s-au 
efectuat verificările. 
(4) Decizia Colegiului Consiliului 
poate fi atacată în termen de 30 de zile 
de la comunicare la Curtea de Apel 
Bucureşti, potrivit procedurii 
contenciosului administrativ. 
( deputat George Şerban – PNŢCD ) 

94. Alin. (2) al Art.17 Pentru alin. 2 se propune următorul 
text: 
(2) De la privirea comunicării, 
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solicitantul poate depune contestaţie 
în termen de 3 zile, fiind obligat să 
depună la Consiliul în sprijinul 
contestaţiei orice informaţii sau 
dovezi pe care le deţin. Colegiul 
Consiliului va examina contestaţia, 
informaţiile şi dovezile produse, va 
reaudia persoana verificată şi va 
soluţiona contestaţia. În cazul 
respingerii acestuia, decizia este 
definitivă. În cazul în care apare o 
nouă soluţie care se încadrează în 
cazurile Art. 16 alin. (9), (10) sau (12) 
atunci se aplică procedurile de la alin. 
(1). 
( deputat Mihai Grigoriu ). 

95. Se propun noi alin. (3) şi alin. (4) 
precum şi un nou art. 17. 

(3) De dreptul de contestaţie în 
măsura în care nu se modifică esenţial 
informaţiile deţinute, nu se poate uza 
de către o parte decât o singură dată. 
(4) În cazul în care persoana verificată 
este decedată sau, în viaţă fiind, se 
află în imposibilitatea de a-şi exercita 
dreptul de apărare, Consiliul va 
accepta, în cadrul procedurilor 
prevăzute de prezenta lege, înlocuirea 
cu reprezentantul mandatat al acesteia 
sau un reprezentat dintre rudele sale, 
de regulă în conformitate cu 
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prevederile art. 1 (2). 
Art.17 – 1. În cazul în care cererile 
depuse în conformitate cu art. 2 alin. 
(1) sunt prea numeroase şi termenele 
prevăzute la art. 16 nu pot fi 
respectate, activitatea Consiliului se 
va desfăşura luându – se în 
considerare următoarea ordine de 
proprietate: 
a) persoanele candidate într-un proces 

electoral; 
b) persoanele de la lit. a), b) şi c) ale 

articolului mai sus menţionat; 
c) persoane a căror activitate este de 

interes public naţional; 
d) persoane a căror activitate estede 

interes public local judeţean sau la 
nivelul municipiului Bucureşti, 
sectoarelor lui inclusiv. 

e) Persoanele a căror activitate este 
de interes public local la nivelul 
localităţilor. 

Tinând cont de proprietăţile de mai 
sus, în regulamentul propriu de 
funcţionare, Consiliul va da o ordine 
de priorităţi pentru toate literele 
prevăzute la art. 2 alin. (1)  
( deputat Mihai Grigoriu ) 

96. Un nou articol 29, după art. 19, Art.20 – În anul electoral, termenele 1. Pentru asigurarea stabilirii 
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care va determina renumerotatea. prevăzute la art. 13, art.15, art. 16 
alin. (6) şi alin. (7), art. 16 alin. (1) şi 
art. (18) se reduc la jumătate în 
privinţa solicitărilor privind 
persoanele care candidează sau ocupă 
funcţiile politice eligibile menţionate 
la art. 2 din prezenta lege. 
( deputat Adrian Tudor Moroianu 
Geamăn ) 

în timp util a adevărului 
privind oamenii politici, în 
anul electoral. 

2. S-a stabilit o formulă pe 
priorităţi de verificare 
având în vedere atât 
responsabilitatea verificării 
corectă cât şi timpul relativ 
scurt ce este fixat. 

97. Art.21 În scopul stabilirii 
adevărului istori, Consiliul pune 
la dispoziţie istoricilor 
documente şi informaţii 
complete cu privire la structura, 
metidele şi activităţile fostelor 
organe de Securitate, în 
condiţiile legii şi ale 
regulamentului Consiliului. 

Se propune eliminarea cuvântului 
“metodele “. 

1. Prin acest cuvânt nu se 
înţeleg doar abuzurile 
Securităţii ci şi metodele 
specifice activităţii de 
informaţii care se folosesc 
în oricare serviciu de 
informaţii şi trebuie să 
rămână secrete, ca oriunde 
în lume. 

2. - 
98. Art.22  

 
(1) Colegiul Consiliului are drept 

de acces neângrădit la toate 
documentele privitoare la 
exercitarea drepturilor 
prevăzute în prezenta lege, 
create de fostele organe de 
Securitate, cu excepţia celor 
care privesc siguranţa 

Propune ca art. 22 să fie modificat şi 
să aibă următorul conţinut: 
(1) Serviciul Român de Informaţii, 
Ministerul de Interne, Ministerul de 
Justiţie, Ministerul de Justiţie, 
Ministerul Apărării Naţionale, precum 
şi instituţiile publice sau private vor 
preda Consiliului, în cel mult 6 luni de 
zile de la promulgarea prezentei legi, 
documentele fostei securităţi care pot 

1. – 
2. - 
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naţională, potrivit legii. 
 
(2) Documentele create de 

fostele organe de Securitate 
se păstrează şi se studiază la 
sediile deţinătorilor, la data 
intrării în vigoare a prezentei 
legi. 

 
(3) Serviciul Român de 

Informaţii, Ministerul de 
Interne şi orice alte instituţii 
publice sau private care deţin 
asemenea documente sunt 
obligate să asigure acest 
drept de acces, la cererea 
Colegiului Consiliului. 

 
(4) Drepturile prevăzute la alin. 

(1) se referă şi la 
înregistrările audio şi video, 
dischete, fotografii, filme şi 
microfilme. 

 
 
 
(5) Neândeplinirea obligaţiilor 
prevăzute la alineatele 
precedente atrage, după caz, 

face obiectul drepturilor prevăzute în 
lege. 
(2) Intră în categoria documentelor ce 
trbuie predate Consiliului şi Sintezele 
înregistrate audio şi video, dischetele, 
fotografiile, filmele şi microfilmele. 
 
 
 
(3) Până la transferul integral al 
arhivelor, membrii Consiliului au 
drept de acces neângrădit la toate 
documentele privitoare la exercitarea 
drepturilor prevăzute în prezenta lege, 
cu excepţia celor care privesc 
siguranţa naţională. 
 
 
(4) Nerespectarea prevederilor din 

alinetele (1) şi (2) ale prezentului 
articol atrage, după caz, 
răspunderea penală, civilă sau 
administrativă a conducătorilor 
instituţiilor respective, potrivit 
legii. 

( deputat George Şerban – PNŢCD ) 
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răspunderea penală, civilă sau 
administrativă a conducătorilor 
organelor şi instituţiilor 
respective, potrivit legii. 

99.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un nou alin. (4) 

Se propune reformularea textelor alin. 
(2), (3), astfel: 
(2) Documentele a căror gestiune este 
preluată de Consiliu se păstrează şi se 
studiază la sediile existente le 
deţinătorilor, unde ele se află la data 
intrării în vigoare a prezentei legi. 
(2,1) Până la trecerea tuturor 
documentelor în gestiunea Consiliului, 
membrii acestuia au acces neângrădit 
la aceste documente. 
(3) Serviciul Român de Informaţii, 
Ministerul de Interne, Ministerul 
Justiţiei, Ministerul Apărării Naţionale 
şi orice alte instituţii publice sau 
private care deţin asemenea 
documente sunt obligate să colaboreze 
cu Consiliul pentru predarea 
documentelor şi să ia măsurile 
asiguratorii necesare pentru a 
împiedica orice modificare a acestuia. 
(4) Directorii şi angajaţiiinstituţiilor 
prevăzute la art. 22 (3) răspund penal 
pentru nerespectarea obligaţiilor 
prevăzute de prezenta lege, precum şi 

1. Rezolvă problema spaţiului 
pentru documentele şi accesul 
la acestea pe perioada 
tranziţiei. 
Este firesc ca deţinătorul de 
documente să aibă obligaţia de 
a colabora cu Consiliul şi să 
conserve documentele, 
răspunzând pentru 
nerespectarea obligaţiilor 
legale ce le revin. 
2. Textele adoptate de Comisie 
răspund acestor cerinţe. 
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pentru sustragerea, ascunderea, 
falsificarea, distrugerea şi deteriorarea 
dosarelor, registrelor şi documentelor 
prevăzute de prezenta lege. 
( deputat Şerban Rădulescu Zoner şi 
Comisia pentru drepturile omului, 
culte şi problemele minorităţilor 
naţionale ). 

100.  Se propune completarea alin. (3) al 
art. 22 cu o nouă teză, astfel: 
“(3) Serviciul Român de Informaţii, 
… la cererea Colegiului 
Consiliului”.Accesul şi studiul acestor 
documente se fac de către membrii 
Colegiului Consiliului , dar numai în 
prezenţa deţinătorilor arhivei. 
( deputat Marcu Tudor ). 

1. În scopul securităţii 
documentelor. 

2. Membrii Colegiului 
Consiliului nu vor 
permite nimănui să 
afecteze securitatea 
documentelor. 

101.  În legătură cu art. 22 se propun 
următoarele amendamente: 
Alin. (2) să se elimine. 
 
 
 
 
 
Alin. (3), devine alin. (2) cu următorul 
curpins: 
(2) Până la preluarea documentelor de 
către Consiliu, Serviciul Român de 

1. Păstrarea documentelor la 
actuali deţinători, poate 
afecta aplicarea legii şi 
generează suspiciune. 

2. În forma adoptată de 
Comisie, această situaţie e 
provizorie. 

 
1. Pentru garantată prin lege 

asigurarea dreptului de 
acces până la preluarea 
documentelor . 
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Informaţii, Ministerul de Interne, 
Ministerul Justiţiei, Ministerul 
Apărării Naţionale, Arhivele 
Naţionale şi oricare alte instituţii 
publice sau private care deţin 
asemenea documente sunt obligate să 
asigure acest drept de acces la cererea 
Colegiului Consiliulu, în această 
perioadă respectivele documente 
urmând să fie studiate la sediul 
acestora. 
 
Alin. (3) va avea următorul cuprins: 
(3) În termen de cel mult patre luni de 
la înfiinţare, Consiliul primeşte spre 
păstrare şi administrare toate 
documentele vizate de exercitarea 
prevederilor prezentei legi originale şi 
copii, indiferent de suportul lor, în 
spaţiile în care acestea sunt depozitate 
în exclusivitate trec în administrarea 
Consiliului . 
Dacă respectivele spaţii nu pot fi 
predate, având şi alte întrebuinţări 
importante pentru care nu există alte 
soluţii, Consiliul are dreptul să 
păstreze temporal documentele 
preluate la foştii deţinători, sau la 
sediile Arhivelor Naţionale. 

2. Textul adoptat de Comisie 
rezolvă această problemă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Păstrarea la actuali 

deţinători a 
documentelor create de 
fost Securitate poate 
afecta aplicarea legii şi 
generează suspiciuni. 

2. – 
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Alin. (4) va avea următorul cuprins: 
(4) În măsura descoperirii de 
documente, originale sau copii, 
indiferent de suportul lor, în afara 
termenului de preluare prevăzut, 
instituţiile publice sau private ori 
persoanele fizice deţinătoare vor 
asigura imediat dreptul de acces şi le 
vor preda Consiliului în conformitate 
cu cele stabilite de acesta. 
( amendamentele de la poziţia 103 
sunt ale d-lui Adrian Tudor Moroianu 
Geamăn ) 

 
1. Se stabileşte prin lege 

situaţia documentelor 
descoperite după expirarea 
termenului de preluare.  

2. Nu se poate socoti că ceea 
ce nu s-a preluat din 
diferite motive, într-un 
timp anume, nu mai poate 
fi preluat atât timp cât 
legea arată cine deţine, 
cine primeşte fără vre-o 
anume condiţie, cum ar fi 
de ….. timpul. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

103. Art.22  Se propun următoarele texte pentru  1. pentru a se asigura lucrul 
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(1) Colegiul Consiliului are drept 
de acces neângrădit la toate 
documentele privitoare la 
exercitarea drepturilor prevăzute 
în prezenta lege, create de fostele 
organe de Securitate, cu excepţia 
celor care privesc siguranţa 
naţională, potrivit legii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alin. (3)  
 

art. 22: 
(1) În termen de o lună de la 

solicitare, Consiliul primeşte în 
păstrare şi administrare de la 
actuaţii deţinători, toate 
documentele, precum şi copiile 
lor pe indiferent ce fel de suport, 
privitoare la exercitarea 
drepturilor, sarcinilor şi 
atribuţiilor prevăzute în prezenta 
lege, create de fosta securitate. 
Depozitele, respectiv clădirile în 
care acestea sunt depozitate în 
exclusivitate, trec în 
administrarea Consiliului. În 
cazul în care clădirile nu pot fi 
predate, existând în ele şi alte 
arhive, Consiliul are dreptul să 
păstreze temporar documentele la 
actualii deţinători, sau la sediile 
arhivelor statului, până la 
obţinerea sau construirea unui 
sediu corespunzătoe în termen de 
trei ani de la înfiinţare. 

 
 
 
(3) Orice persoană fizică sau juridică 
care deţine asemenea documente, sau 

nestingherit al Consiliului. 
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Alin. (4)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. (5)  
 
 
 
 
 
Alin. (7)  
 

copii ale lor, este obligată să asigure 
imediat acest drept de acces, anunţând 
Consiliul de existenţa lor, urmând a se 
trece la predarea lor imediat sau în 
conformitate cu un program stabilit de 
Consiliu. 
 
 
(4) Membrii Colegiului mandataţi se 
Consiliul au drept de acces , cu 
obligaţia respectării legislaţiei 
privitoare la secretele de stat cât este 
cazul, la orice fel de document, 
indiferent în ce arhivă se află aceasta, 
în situaţia în care respectivul 
document poate aduce clarificări 
privind derularea unor evenimente 
legate de activitatea securităţii ca 
poliţie politică. 
(5) Consiliul are obligaţia de a 
aasigura integritatea tuturor 
documentelor pe care le deţine, 
asigurându – le cu copii pe diverse 
feluri de suport: hârtie, microfilme, 
suport informatic, etc. 
(5) În scopul stabilirii adevărului, 

Consiliul, prin mijloace tehnice, în 
mod deosebit informatice, va 
reconstitui dosarele dispărute ale 
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securităţii. 
( deputat Mihai Grigoriu ). 

104.  
 
 
 
 
Alin. (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alin. (2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faţă de textele propuse mai sus – la 
poziţia 104 – domnul deputat Mihai 
Grigoriu, propune şi următoarele 
variante: 
 
(1) În termen de cel mult un an de la 

înfiinţare, Consiliul primeşte în 
păstrare şi administrare, toate 
documentele, precum şi copiile lor 
pe indiferent ce fel de suport, 
privitoare la exercitarea 
drepturilor, sarcinilor şi atribuţiilor 
prevăzute în prezenta lege, create 
de fosta securitate. Dispoziţiile, 
respectiv clădirile în care acestea 
sunt depozitate în exclusivitate, 
trec în administrarea Consiliului. 

(2) În cazul în care clădirile respective 
nu pot fi predate, existând în ele şi 
alte arhive, Consiliul are dreptul să 
păstreze temporar documentele la 
actuali deţinători, sau la sediile 
arhivelor statului, până la 
obţinerea sau constituirea unui 
sediu corespunzător în termen de 
trei ani de la înfiinţare. 

(3) Text neschimbat faţă de textul de 

 
 
 
 
 
1. Pentru a se asigura lucrul 

nestingherit al Consiliului. 
2. - 
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Alin. (4) 
 
Alin. (5) 
 
Alin. (6)  
 
 
Alin. (7) 

la alin. (3) din poziţia 104. 
(4) Text neschimbat faţă de textul de 

la alin. (4) – din poziţia 104. 
 
(5) Text neschimbat faţă de textul de 

la alin. (5) – din poziţia 104. 
 
(6) Text neschimbat faţă de textul de 

la alin. (6) – din poziţia 104. 
105. Art.23 (2) Infracţiunile de fals şi 

distrugere de acte săvârşite de 
către personalul Consiliului se 
pedepseşte potrivit legii penale, 
maximul pedepsei majorându – 
se cu doi ani. 

Se propune modificarea textului după 
cum urmează: 
(2) Infracţiunile de fals şi distrugere 
de acte săvârşite de personalul 
Consiliului sau ale instituţiilor 
prevăzute la Art. 22 (1) se pedepsesc 
potrivit legii penale, maximul 
pedepsei majorându – se cu trei ani. 
( deputat George Şerban – PNŢCD ) 

1. – 
2. S-a formulat textul nou 

alin. (6) al art. 19, care 
prevede agravarea pedepsei 
pentru o categorie mai 
largă de subiecţii, 
apreciindu – se că sporul de 
2 ani este suficient pentru 
realizarea scopului legii. 

106. Art.23 (2) Infracţiunile de fals şi 
distrugere de acte săvârşite de 
către personalul Consiliului se 
pedepseşte potrivit legii penale, 
maximul pedepsei majorându – 
se cu doi ani. 

Se propune completarea textului alin. 
2 al art. 23 prin introducerea unei 
sintagme, astfel: 
(2) …. Distrugere de acte sau 

documente care intră sub 
incidenţa prezentei legi se 
pedepseşte potrivit legii 
penale,… 

( deputat Mihai Grigoriu ). 

1. – 
2. Formularea adoptată nu 

crează nici o confuzie în 
privinţa actelor sau 
documentelor ce se 
ocrotesc. 

107. Art.23 (2) Infracţiunile de fals şi 
distrugere de acte săvârşite de 

Se propune completarea textului, 
astfel: 

1. Fiind vorba numai de acte, 
trebuie prevăzută pedeapsa 
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către personalul Consiliului se 
pedepseşte potrivit legii penale, 
maximul pedepsei majorându – 
se cu doi ani. 

“(2) Infracţiunile de fals şi distrugere 
de documente, indiferent de suportul 
lor, săvârşite de către …. “ 
( deputat Adrian Tudor Moroianu 
Geamăn ). 

pentru falsificarea şi 
distrugerea de documente, 
indiferent de suportul lor, 
crescând astfel răspunderea 
şi rigurozitatea. 

2. Cerinţa este împlinită prin 
prevederile alin. (4) al art. 
13. 

108.  Se propune ca în cuprinsul art. 23 să 
fie introdusă şi prevederea de la art. 2 
alin. (4) . 
De asemenea, ca un alineat ultim, să 
se introducă în cuprinsul art. 23, 
următorul text. 
“Dezvăluirea, în orice modalitate, a 
unor informaţii care aduc atingere 
siguranţei naţionale constituie 
infracţiunea de divulgare de secreta şi 
se pedepseşte conform legislaţiei 
penale în vigoare”. 
( deputat Ovidiu Cameliu Petrescu ) 

1. Sub pretextul accesului la 
informaţie nu se pot pune 
în pericol interesele statului 
privind apărarea siguranţei 
naţionale. 

2. Prevederile codului penal  
( art. 169 ) se aplică în mod 
evident în astfel de cazuri. 

109.  Se propune un nou alin. (3), care 
conduce şi la renumerotarea 
următoarelor alineate cu (4) şi (5), cu 
următorul conţinut: 
“(3) Nerespectarea prevederilor art. 22 
alin. (3) şi (4) , se pedepseşte cu 
închisoare de la 2 la 4 ani, pedeapsa 
aplicându – se persoanelor fizice 

1. –  
2. - 
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vinovate la încălcarea legii.” 
110. Alin. (4) Darea spre publicitate a 

unor date sau informaţii din 
dosare, necorespunzătoare 
adevărului, de natură a leza 
viaţa, demnitatea onoarea sau 
reputaţia unei persoane 
constituie infracţiune şi se 
pedepseşte cu închisoare  de la 3 
luni la 3 ani. 

Se propune mărirea limitei inferioare 
a pedepsei prevăzute la alin. (4). 
( deputat Popa Virgil ) 

1. Limita minimă, de la 3 
luni, a pedepsei este 
insuficientă având în 
vedere gravitatea faptei. 

2. Se apreciază că satisface 
exigenţa legii. 

111. Art. 26  Consiliul naţional 
pentru studierea arhivelor fostei 
Securităţi îşi desfăşoară 
activitatea pe o perioadă de patru 
ani, cu posibilitatea prelungirii 
prin lege. 

Se propune modificarea textului, care 
să prevadă în termen de 10 ani, în loc 
de patru ani. 
( deputat Mihai Grigoriu  şi deputat 
Şerban Rădulescu – Zoner ). 

1. Patru ani este prea puţin 
pentru realităţile româneşti.

2. S-a aprobat 6 ani, ca 
termen suficient. 

112. Art. 26  Consiliul naţional 
pentru studierea arhivelor fostei 
Securităţi îşi desfăşoară 
activitatea pe o perioadă de patru 
ani, cu posibilitatea prelungirii 
prin lege. 

Se propune ca sintagma “4 ani” să se 
înlocuiască cu “5 ani”. 
( Comisia pentru drepturile omului, 
culte şi problemele minorităţilor 
naţionale). 

1. – 
2. - 

113. Un nou alin. (2) Se propune un nou alin. (2), cu 
următorul text: 
(2) Nerespectarea prevederilor art. 14 
alin. (3) se pedepseşte cu confiscarea 
publicaţiilor respective şi cu o 
amendă, de 300 milioane lei sau egală 
cu dublul valorii tirajului conţinând 

1. Art. 26 devine (1), 
adăugându – se (2). 

2. - 
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informaţiile incriminate, în cazul în 
care acesta este mai mare de 300 
milioane lei. Publicaţiei respective i se 
interzice dreptul de apariţie până la 
obţinerea şi publicarea declaraţiilor 
proprii prevăzute la art. 14 (2) în caz 
contrar la fiecare apariţie aplicându – 
se sancţiunile prevăzute în propoziţia 
precedentă. 
( deputat Mihai Grigoriu ). 

114. Art.28  Serviciul Român de 
Informaţii, Serviciul de 
Informaţii Externe şi Direcţia de 
Informaţii Militare au obligaţia 
de a pune la dispoziţia Comisiei 
juridice, de numiri, disciplină, 
imunităţi şi validări a Senatului 
materialele solicitate cu privire 
la persoana candidaţilor primului 
Colegiu al Consiliului. 

Din art. 28 să se elimine “primul 
Colegiu al Consiliului” şi să se 
înlocuiască cu “ pentru Colegiu 
Consiliului”. 
- deputat Ovidiu Cameliu 

Petrescu; 
- Deputat Şerban Rădulescu – 

Zoner; 
- - Comisia pentru drepturile 

omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale. 

1. Nu numai candidaţii pentru 
primul Colegiu trebuie 
verificaţi de serviciile de 
informaţii, ci şi candidaţii 
pentru următoarele colegii. 

2. - 

115. Un nou art. 29 Se propune un nou articol 29, cu 
următorul text. 
Art. 29 Orice dosare şi documente de 
urmărire pe criterii politice, similare 
cu cele ale securităţii regimului 
comunist, întocmite după 22.12.1989 
sunt ilegale şi vor fi înmânate direct 
persoanelor urmărite sau 
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moştenitorilor lor legali, de către 
instituţiile deţinătoare, în termen de 30 
de zile de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi. 
Persoanele responsabile pentru 
întocmirea acestor documente, precum 
şi cele care au efectuat sau au 
colaborat la realizarea lor, nu mai pot 
fi în relaţie de muncă salarială sau 
colaborare cu nici o instituţie sau 
societate de stat şi dacă sunt ofiţeri, 
vor fi degradate. 
Nerespectarea prevederilor acestui 
articol se pedepseşte cu închisoare de 
la 3 la 6 ani. 
( deputat Mihai Grigoriu ) 

 


