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RAPORT COMUN 
 

asupra proiectului  Legii  lustraţiei, privind limitarea temporară a accesului la unele funcţii şi demnităţi publice pentru 
persoanele care au făcut parte din structurile de putere şi din aparatul represiv al regimului comunist

             
                                                                                                                                  

                 În conformitate cu prevederile art. 95  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi împreună cu Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, au fost sesizate, spre dezbatere în fond,  cu  proiectul Legii  
lustraţiei, privind limitarea temporară a accesului la unele funcţii şi demnităţi publice pentru persoanele care au făcut parte din structurile de putere şi din 
aparatul represiv al regimului comunist,  trimis cu adresa nr. PL-x 282 din 12 aprilie 2006 şi înregistrat cu nr.31/463 din 12  aprilie 2006 la Comisia juridică şi 
respectiv la Comisia pentru drepturile omului înregistrat cu nr. 25/334 din 13 aprilie 2006. 
                 Potrivit prevederilor  art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este  Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din 10 aprilie  2006. 
Consiliul Legislativ, prin avizul nr.974/18.07.2005, a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu observaţii şi propuneri. 
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      Guvernul, conform punctului de vedere transmis cu adresa nr.2782/08.11.2005, susţine adoptarea  iniţiativei legislative, sub rezerva însuşirii 
observaţiilor şi propunerilor formulate. Ulterior, prin adresa cu nr. 463/14.04.2010, Guvernul, conform punctului de vedere transmis, susţine adoptarea  iniţiativei 
legislative şi orice demers legislativ în vederea aplicării principiului lustraţiei, în deplină concordanţă cu garanţiile şi principiile unui stat democratic. 
         Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr. 32/275/2006. 
                    Proiectul de lege are ca obiect de reglementare interzicerea temporară a accesului la unele funcţii şi demnităţi publice, pentru persoanele care au făcut 
parte din „nomenclatura comunistă”. 
  Proiectul Legii lustraţiei a fost înscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputaţilor în data de 4 noiembrie 2008, în condiţiile art. 37 lit. c) şi art. 
86 alin. (2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor şi a fost retrimis la Comisia juridică pentru raport în data de 2 februarie 2009. 
                    În conformitate cu prevederile art. 61 şi 68 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi şi Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au examinat proiectul de lege, pe parcursul mai multor şedinţe, 
dezbaterile finalizându-se în şedinţa din 18 mai 2010. 
           In şedinţa comună a celor doua Comisii din 28 februarie 2012  s-a hotărât adoptarea proiectului cu unanimitate de voturi. 

          La lucrări şedinţei au fost prezenţi 14 deputaţi din totalul de 28 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi 8 deputaţi din totalul de 10 
membri ai Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale. 
                    În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, Raportul de 
adoptare al proiectului  Legii  lustraţiei, privind limitarea temporară a accesului la unele funcţii şi demnităţi publice pentru persoanele care au făcut parte din 
structurile de putere şi din aparatul represiv al regimului comunist, cu amendamentele admise, astfel cum sunt redate în Anexa I la prezentul Raport. 
Amendamentele respinse sunt redate în Anexa II care face parte integrantă din prezentul raport 

     În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 
 
                                                       PREŞEDINTE ,                                                        PREŞEDINTE, 

                                       Daniel BUDA                                     Nicolae PĂUN             
 
 
 
           

 
                                                        SECRETAR,                                                SECRETAR, 
                                                 Gabriel ANDRONACHE                                            Florin POSTOLACHI 
 
 
 
 
  Consilier:  Iuliana Fuiorea            Consilier:  Onesia Babeş 
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          PL x 282/2006 
 

ANEXA I 
 
 

Nr. 
crt. 

Text  iniţiator Text Legea Lustraţiei 
 

Amendamente 
Comisia juridică 

Motivare 

1.                    Titlul  Legii: 
      LEGEA lustraţiei, privind 
limitarea temporară a accesului la 
unele funcţii şi demnităţi publice 
pentru persoanele care au făcut 
parte din structurile de putere şi 
din aparatul represiv al regimului 
comunist 

Titlul Legii: 

Legea lustraţiei, privind limitarea 

temporară a accesului la unele 

funcţii şi demnităţi publice pentru 

persoanele care au făcut parte din 

structurile de putere şi din aparatul 

represiv al regimului comunist în 

perioada 6 martie 1945 – 22 

decembrie 1989 

Autor: Grup Parlamentar PD-L, 
Grup Parlamentar PNL 
 

Nemodificat  

2.  - Adoptarea prezentei legi este 
necesară pentru consolidarea 
valorilor şi instituţiilor 
democratice din România şi 
pentru protejarea principiilor 
fundamentale prevăzute de 
Constituţie, justificând astfel 

Nemodificat  
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restrângerea exercitării unor 
drepturi si libertăţi ale unor 
persoane, prin restrângerea 
exercitării dreptului de a ocupa 
funcţii numite în structurile de 
putere si in aparatul represiv al 
regimului comunist, in perioada 6 
martie 1945 – 22 decembrie 1989. 

3.         Art.1. Sunt considerate că 
au făcut parte din structurile de 
putere şi/sau din aparatul represiv 
al regimului comunist instaurat 
în România la 6 martie 1945, 
următoarele persoane: 

       Art. 1 - În sensul prezentei 

legi, au făcut parte din structurile de 

putere şi din aparatul represiv al 

regimului comunist: 

 

Autor: Grup Parlamentar PD-L, 
Grup Parlamentar PNL 

 

       Art. 1 - În sensul prezentei 
legi, au făcut parte din 
structurile de putere şi din 
aparatul represiv al regimului 
comunist, încalcând prin 
atributiile de serviciu pe care 
le-au exercitat, asa cum rezulta 
din Nomenclatorul de functii al 
partidului comunist, drepturile 
omului, Constitutia din 1965 
sau legile in vigoare la acea 
data sau convenţiile si tratatele 
internaţionale semnate si 
ratificate de România in acea 
perioada, in special Declaratia 
Universala a Drepturilor 
Omului, adoptata de catre 
Adunarea Generala a 
Organizatiei Natiunilor Unite 
la 10 septembrie 1948 si 
ratificata de România, si a 
Conventiei ONU asupra 

Curtea Constitutională a 
criticat Legea lustratiei 
ca fiind “excesiva in 
raport cu scopul legitim 
urmarit, deoarece nu 
permite individualizarea 
masurii. Aceasta lege 
instituie o prezumtie de 
vinovatie si o adevarata 
sanctiune colectiva, 
bazata pe o forma de 
raspundere colectiva si 
pe o culpabilizare 
generica, globala, facuta 
pe criterii politice” 
De asemenea, Curtea 
Constitutionala retine ca 
“De aceea nu se poate 
pretinde ca, respectand 
legile in vigoare si 
actionand in spiritual lor, 
cetatenii sa aiba in 
vedere eventuale 
reglamentari in vigoare.” 
Modificarile facute la 
articolul 1 al prezentei 
legi vin sa elimine aceste 
critici ale Curtii 
constitutionale, vizand 
individualizarea masurii. 
Fiecare persoana care 
este supusa legii 
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imprescriptibilitătii crimelor de 
război si a crimelor impotriva  
umainitatii, adoptata la 26 
noiembrie 1968 si ratificata de 
Romania prin Decretul 547 din 
29 iulie 1969, publicat in 
Buletinul Oficial nr.83 din 30 
iulie 1969, in care persecutiile 
pe motive politice sunt integrate 
in notiunea de crime impotriva 
umanitati:” 
 

Autor:Adrian Gurzău, deputat 
Marius Cristinel Dugulescu şi 
deputat Maria Stavrositu 

lustratiei va intra sub 
incidenta prezentei legi 
in functie de faptele 
personale comise de 
aceasta in virtutea 
exercitarii atributiilor de 
serviciu asa cum au fost 
prevazute in fisa 
postului. Pe de alta parte, 
persoana respectiva a 
incalcat legile in vigoare 
la acea data, tinand cont 
mai ales de tratatele 
internationale ratificate 
de Romania, si care, in 
conformitate cu 
constitutia din acea 
perioada, faceau parte 
integranta din dreptul 
intern. Cei care au 
incalcat atunci drepturile 
omului stiau ca fac acest 
lucru si, pentru diverse 
avantaje personale, 
incalcau in mod constient 
legislatia. 

4.         a) persoane care au 
ocupat funcţii de conducere în 
aparatul central al Partidului 
Muncitoresc Român, al 
Partidului Comunist Român, al 
Uniunii Tineretului 
Muncitoresc şi al Uniunii 
Tineretului Comunist; 

a) persoana care a ocupat funcţii 

politice de conducere retribuite de 

Partidul Comunist Român, denumit 

în continuare PCR, în aparatul 

central, regional, raional sau 

judeţean, după caz, al Partidului 

Muncitoresc Român, denumit în 

continuare PMR, al PCR, al Uniunii 

a) persoana care a ocupat funcţii 
politice de conducere retribuite 
de Partidul Comunist Român, 
denumit în continuare PCR, în 
aparatul central, regional, 
raional sau judeţean, după caz, 
al Partidului Muncitoresc 
Român, denumit în continuare 
PMR, al PCR, al Uniunii 
Tineretului Comunist, denumită 
în continuare UTC, al Uniunii 
Tineretului Muncitoresc, 
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Tineretului Comunist, denumită în 

continuare UTC, al Uniunii 

Tineretului Muncitoresc, denumită 

în continuare UTM, membrii şi 

membrii supleanţi ai Comitetului 

Central al PCR / Comitetului 

Central al UTC; 

Autor: Grup Parlamentar PD-L, 
Grup Parlamentar PNL 

 

denumită în continuare UTM, 
membrii şi membrii supleanţi ai 
Comitetului Central al PCR / 
Comitetului Central al UTC. 
Comitetul Central al PCR 
conducea întreaga activitate a 
Partidului Comunist Roman 
in intervalul dintre congrese, 
conducea si îndruma in mod 
nemijlocit activitea organelor 
de stat, in domeniul apărării 
naţionale, a ordinii publice si a 
securitătii de stat (conform 
Statutului PCR). Persoana 
care a îndeplinit aceste funcţii 
a făcut parte din conducerea 
la cel mai înalt nivel a 
regimului declarat a fi fost 
ilegitim si criminal, 
coordonând activitatea politiei 
politice din România 
(Securitatea) si încălcând, in 
mod repetat, articolele 27 – 34 
din Constituţia Republicii 
Socialiste România adoptata 
in 1965, aflata in vigoare pana 
in 1990 ( privind dreptul de 
asociere, libertatea presei, a 
întrunirilor, a mitingurilor si a 
demonstraţiilor, precum si 
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libertatea cultelor religioase, 
inviolabilitatea persoanei si a 
domiciliului, secretul 
corespondentei si a 
convorbirilor telefonice, 
dreptul de petiţionare si 
dreptul de proprietate, 
precum si articolele 2 (privind 
egalitatea de tratament fără 
deosebire de religie, opinie 
politică sau orice alta opinie, 
origine naţională sau sociala, 
avere, naştere sau orice alte 
împrejurări), 3 (privind 
dreptul la viata, la libertate si 
securitatea persoanei sale), 5 
(privind tortura si pedepsele 
sau tratamentele crude, 
inumane sau degradante), 7 
(privind egalitatea in fata 
legii), 10 (privind dreptul la 
un proces echitabil), 12 
(privind imixtiunile arbitrare 
in viata personala si secretul 
corespondentei), 13 (privind 
libera circulaţie a persoanelor 
si dreptul de a părăsi orice 
tara, inclusiv a sa, si de a 
reveni in tara sa), 17 (privind 
dreptul de proprietate. 
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“Nimeni nu poate fi lipsit in 
mod arbitrar de proprietatea 
sa.”), 18 ( privind libertatea 
gândirii, a conştiinţei si a 
religiei), 19 (privind dreptul la 
libertatea opiniilor si 
exprimării), 20 (privind 
libertatea de întrunire si de 
asociere) si 25 (privind dreptul 
la un trai decent) din 
Declaraţia Universala a 
Drepturilor Omului;” 

5.         b) alţi activişti 
salarizaţi ai Partidului 
Muncitoresc Român, Partidului 
Comunist Român, Uniunii 
Tineretului Muncitoresc şi ai 
Uniunii Tineretului Comunist la 
nivel naţional, regional sau 
judeţean, după caz; 

b) persoana care a deţinut calitatea 

de membru al  Consiliului de Stat 

sau  al  Consiliului de Miniştri, 

precum şi cei care au avut calitatea 

de ministru secretar de stat, prim - 

adjunct şi adjunct al miniştrilor şi al 

secretarilor de stat ; 

 

Autor: Grup Parlamentar PD-L, 
Grup Parlamentar PNL 

b) persoana care a deţinut 

calitatea de membru al  

Consiliului de Stat sau  al  

Consiliului de Miniştri, precum 

şi cei care au avut calitatea de 

ministru secretar de stat, prim - 

adjunct şi adjunct al 

miniştrilor şi al secretarilor de 

stat, prim-adjunct si adjunct 

al miniştrilor si al secretarilor 

de stat. Persoana care a 

detinut una din funcţiile 
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prevăzute in acest paragraf s-

a aflat intr-una din cele mai 

inalte pozitii din executivul 

comunist, coordonând poliţia 

politică si încalcând, in 

conformitate cu atribuţiile de 

serviciu ale acesteia, articolele 

identificate in paragraful 

precedent (cel referitor la 

înalţii demnitari comunişti ce 

făceau parte din legislativ) din 

Constitutia Republicii 

socialiste Romania din 1965 si 

din Declaratia Universala a 

Drepturilor Omului; 

6.        c) membrii Consiliului 
de Stat şi ai Consiliului de 
Miniştri, precum şi miniştrii 
secretari de stat, prim-adjuncţii şi 
adjuncţii miniştrilor şi secretarii 
de stat; 

c) persoana care a deţinut funcţia de 

prim-secretar, secretar al 

Comitetului judeţean de partid, 

preşedinte, prim - vicepreşedinte şi 

vicepreşedinte al consiliilor 

c) persoana care a deţinut 
funcţia de prim-secretar, 
secretar al Comitetului judeţean 
de partid, preşedinte, prim - 
vicepreşedinte şi vicepreşedinte 
al consiliilor populare judeţene, 
prim - secretar şi secretar al 
comitetelor judeţene ale UTC, 
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populare judeţene, prim - secretar şi 

secretar al comitetelor judeţene ale 

UTC, precum şi persoanele care au 

deţinut calitatea de membru al 

Comisiei Centrale de Revizie sau al 

Colegiului Central de partid al 

Comitetului Central al PCR; 

 

Autor: Grup Parlamentar PD-L, 
Grup Parlamentar PNL 

precum şi persoanele care au 
deţinut calitatea de membru al 
Comisiei Centrale de Revizie 
sau al Colegiului Central de 
partid al Comitetului Central al 
PCR. Persoana care a deţinut 
o astfel de funcţie coordona 
nemijlocit activitatea 
Securitatii, aproba iesirea din 
tara in excursii organizate a 
cetatenilor care aveau studii 
superioare, precum si 
incadrarea in munca a 
cetatenilor care aveau studii 
superioare in orase 
considerate inchise, dupa 
efectuarea stagiaturii in 
localitati in care erau 
incadrati prin repartitie 
guvernamentala, incalcand 
articolul 13 din Declaratia 
Universala a Drepturilor 
Omului. Persoana care a 
detinut o astfel de functie 
coordona activitatea de 
propaganda si cenzura 
incalcand articolele 18 si 19 
din Declaraţia Universala a 
Drepturilor Omului si 
articolele 28, 29, 30 si 31 din 
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Constituţia Republicii 
socialiste România adoptata in 
1965;” 
 

Autor:Adrian Gurzău, deputat 
Marius Cristinel Dugulescu şi 

deputat Maria Stavrositu 
7.        d) preşedinţii, prim-

vicepreşedinţii, vicepreşedinţii şi 
secretarii comitetelor executive 
ale consiliilor populare regionale, 
raionale, judeţene, ai Consiliului 
popular al municipiului Bucureşti 
şi consiliile populare municipale, 
după caz, precum şi membrii 
asimilaţi acestora din sfaturile 
populare; 

d) persoana care a exercitat funcţia 

de activist în cadrul aparatului de 

propagandă al Consiliului Culturii şi 

Educaţiei Socialiste  la nivel central, 

regional, raional sau judeţean, după 

caz, precum şi directorii de editură, 

redactorii–şefi, redactorii–şefi 

adjuncţi şi secretarii generali de 

redacţie ai instituţiilor de presă ale 

PMR, PCR, UTM şi UTC din 

România la nivel naţional, regional, 

raional sau judeţean, după caz; 

 

Autor: Grup Parlamentar PD-L, 
Grup Parlamentar PNL 

d) persoana care a exercitat 
funcţia de activist remunerat de 
partid în cadrul aparatului de 
propagandă al Consiliului 
Culturii şi Educaţiei Socialiste  
la nivel central, regional, raional 
sau judeţean, după caz, precum 
şi directorii de editură, 
redactorii–şefi, redactorii–şefi 
adjuncţi şi secretarii generali de 
redacţie ai instituţiilor de presă 
ale PMR, PCR, UTM şi UTC 
din România la nivel naţional, 
regional, raional sau judeţean, 
după caz. Persoana care a 
exercitat una din funcţiile 
prevăzute la art.1 lit. d a avut 
responsabilităţi nemijlocite de 
propaganda comunistă si 
cenzura incalcand prin 
atributiile sale de serviciu, 
articolele 28, 29 si 30 din 
Constitutia Republicii 
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Socialiste Romania din 1965, 
precum si articolele 18 si 19 
din Declaratia Universala a 
Drepturilor Omului;” 

8.         e) preşedinţii şi 
vicepreşedinţii Uniunii 
Asociaţiilor Studenţilor 
Comunişti din România la nivel 
central şi de centru universitar; 

e) persoana care a ocupat o funcţie 

de conducere în învăţământul de 

partid, organizat şi finanţat de PCR, 

PMR, UTM şi UTC; 

 

Autor: Grup Parlamentar PD-L, 
Grup Parlamentar PNL 

e) persoana care a ocupat o 
funcţie de conducere în 
învăţământul de partid, 
organizat şi finanţat de PCR, 
PMR, UTM şi UTC. Persoana 
care a exercitat una dintre 
functiile prevazute la art.1 lit. 
e) a avut responsabilităţi 
nemijlocite de propaganda 
comunista si cenzura 
incalcând prin atributiile sale 
de serviciu, articolele 28 - 30 
din Constituţia Republicii 
Socialiste România din 1965, 
precum si articolele 18 si 19 
din Declaraţia Universala a 
Drepturilor Omului;” 

 

9.          f) activiştii din 
aparatul de propagandă al 
Consiliului Culturii şi Educaţiei 
Socialiste de la nivel central, 
regional, raional şi judeţean, după 
caz, precum şi redactorii-şefi, 
redactorii-şefi adjuncţi şi 
secretarii generali de redacţie ai 
instituţiilor de presă ale Partidului 

f) persoana care a făcut parte din 

structurile organelor de Securitate şi 

a colaborat cu Securitatea, ca poliţie 

politică, constatată ca atare de către 

organele în drept, potrivit legii; 

 

f) persoana care a făcut parte din 

structurile organelor de 

Securitate şi a colaborat cu 

Securitatea, ca poliţie politică, 

constatată ca atare de către 

organele în drept, potrivit legii. 

 
 
 
 
 
Sintagma “politie 
politica” a 
dispărut din 
corpul Legii 
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Muncitoresc Român, Partidului 
Comunist Român, Uniunii 
Tineretului Muncitoresc, Uniunii 
Tineretului Comunist şi Uniunii 
Asociaţiilor Studenţilor 
Comunişti din România la nivel 
naţional, regional, raional sau 
judeţean, după caz; 

Autor: Grup Parlamentar PD-L, 
Grup Parlamentar PNL, deputat 
Liana Dumitrescu - minorităţi 

 

Persoana care a făcut parte 

din structurile organelor de 

Securitate si a colaborat cu 

Securitatea a incalcat, unul 

dintre articolele 27 – 34 din 

Constitutia Republicii 

Socialiste România adoptata 

in 1965, sau unul dintre art. 2, 

3, 5 ,7 , 12, 13, 17 ,18, 19 si 20 

din Declaratia Universala a 

Drepturilor Omului.  

CNSAS-ului. 
 

10.          g) persoanele din 
învăţământul de partid, de la 
Academia Ştefan Gheorghiu: 
rectorii şi decanii, precum şi 
persoanele cu funcţii de 
conducere din şcolile judeţene de 
partid; 

g) persoana care a exercitat funcţia 

de preşedinte sau preşedinte al unei 

secţii a Tribunalului Suprem, de 

procuror general sau procuror 

general adjunct în cadrul unităţilor 

de procuratură, precum şi persoana 

care a îndeplinit funcţia de secretar 

de partid în oricare dintre instanţele 

judecătoreşti; 

Nemodificat. 
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Autor: Grup Parlamentar PD-L, 
Grup Parlamentar PNL 

11.        h) persoanele care, 
potrivit art.5 al Legii nr.187/1999 
privind accesul la propriul dosar 
şi deconspirarea securităţii ca 
poliţie politică, cu modificările 
ulterioare, au făcut parte din 
structurile organelor de securitate 
sau au colaborat cu acestea; 

h) persoana care a ocupat funcţia de 
comandant, inspector şef sau 
inspector şef adjunct, la  nivel 
central sau judeţean, după caz, în 
cadrul inspectoratelor de  miliţie, 
comandanţii, adjuncţii şi ofiţerii 
anchetatori din centrele de detenţie 
politică şi  lagărele de muncă  
forţată, secretarii de partid, precum 
şi ofiţerii politici din cadrul acestor 
instituţii; 
 

Autor: Grup Parlamentar PD-L, 
Grup Parlamentar PNL 

h) persoana care a ocupat 
funcţia de comandant, inspector 
şef sau inspector şef adjunct, la  
nivel central sau judeţean, după 
caz, în cadrul inspectoratelor de  
miliţie, comandanţii, adjuncţii şi 
ofiţerii anchetatori din centrele 
de detenţie politică şi  lagărele 
de muncă  forţată, secretarii de 
partid, precum şi ofiţerii politici 
din cadrul acestor instituţii.  
Persoana care a activat in 
cadrul direcţiilor politice si de 
invatamant ideologic din 
cadrul Ministerului de interne 
si din cadrul Ministerului 
Apărarii Nationale. Militia a 
avut atributii de politie 
politica, preluând, in zona 
rurala, mai ales, atributii ale 
Securităţii;” 
 

Autor:Adrian Gurzău, deputat 
Marius Cristinel Dugulescu şi 

deputat Maria Stavrositu 

 

12.      i) preşedintele şi preşedinţii de 
secţii ale Tribunalului Suprem, 

i) persoana care a deţinut Nemodificat  



 15

procurorul-general şi adjuncţii săi; 
judecătorii şi procurorii care au 
colaborat în orice fel cu 
securitatea sau cu orice alte 
servicii secrete române; 

calitatea de şef al unei misiuni 

diplomatice sau  consulare 

româneşti din străinătate; 

 

Autor: Grup Parlamentar PD-L, 
Grup Parlamentar PNL 

 

13.        j) persoanele cu 
funcţii de conducere, la nivel 
central, regional sau judeţean, 
după caz, din cadrul 
Inspectoratului General al 
Miliţiei, din centrele de detenţie şi 
lagărele de muncă forţată; 

j) persoana care a  activat în 

cadrul direcţiilor politice şi de  

învăţământ ideologic din cadrul 

Ministerului Apărării Naţionale, 

Ministerul de Interne şi 

Departamentul Securităţii 

Statului; 
 

 Autor: Grup Parlamentar PD-L, 
Grup Parlamentar PNL 

 

Se elimină 
 

Textul alineatului 
a fost deja cuprins 
in corpul altor 
alineate. 
 

14.        k) şefii misiunilor 
diplomatice, consulare şi 
comerciale române din străinătate 
şi adjuncţii acestora; 

Se elimină Nemodificat Eliminarea acestei 
categorii se impune 
datorită caracterului  
preponderent tehnic, 
nu politic, al  acestor  
funcţii. 

15. l) persoanele care au deţinut Se elimină Nemodificat         Nu aparţin 
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funcţiile de guvernator, 
viceguvernator ai Băncii 
Naţionale a României, respectiv 
preşedinţi, prim-vicepreşedinţi şi 
vicepreşedinţi ai băncilor de stat, 
la nivel central şi judeţean, 
precum şi persoanele cu 
responsabilităţi în domeniul 
operaţiunilor valutare.                      

structurilor de putere 
şi nici aparatului 
represiv. 

16 Art. 2. Persoanele care, în 
perioada 6 martie 1945 - 22 
decembrie 1989, s-au aflat în una 
din situaţiile prevăzute la art.1 nu 
pot candida, nu pot fi alese şi nu 
pot fi numite pe o perioadă de 10 
ani de la intrarea în vigoare a 
prezentei legi, pentru următoarele 
demnităţi şi funcţii publice: 
      
  

Art. 2 Persoana care se află în 
vreuna dintre situaţiile prevăzute la 
art. 1 nu poate candida şi nu poate 
fi numită pe o perioadă de 5 ani 
consecutivi de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, pentru 
următoarele demnităţi şi funcţii 
publice: 

Autor: Grup Parlamentar PD-L, 
Grup Parlamentar PNL 

 

Nemodificat       S-a propus 
reducerea perioadei 
de la 10 ani la 5 ani 
ca fiind excesivă. S-
a avut în vedere şi  
soluţia dată de 
CEDO vizând un 
caz similar din 
Letonia. 

17.        a)  preşedinte al României; 
 

   a) Nemodificat 
 

Se elimină 
 

Alineatele de la 
literele a - e se 
elimina tinand cont 
de  observatia Curtii 
Constitutionale 
privind 
neconstitutionalitatea 
interdictiei de a 
candida si a fi aleasa 
o persoana care se 
afla sub incidenta 
articolului 1 din 
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prezenta lege. 
O persoana aleasa 
sau care candideaza 
la o functie aleasa nu 
se va afla sub 
incidenta acestei legi 
pentru a nu îngradi 
dreptul constitutional 
de a alege si a fi ales. 
Legea se va referi in 
continuare doar la 
persoanele numite. 

18.        b)  deputat sau senator; 
 

 
b) deputat, senator sau membru 

al Parlamentului European; 
 

 
Autor: Grup Parlamentar PD-L, 

Grup Parlamentar PNL 
 

Se elimină 
 
Autor: Adrian Gurzău, deputat 
Marius Cristinel Dugulescu şi 
deputat Maria Stavrositu 

 
 

19.         c)  membru al Consiliului 
Superior al Magistraturii; 
 

c) Nemodificat 
 

Se elimină 
Autor: Adrian Gurzău, deputat 
Marius Cristinel Dugulescu şi 
deputat Maria Stavrositu 

 

20.        d)  primar, viceprimar; 
 

Se elimină 
 

  

21.         e) consilier judeţean sau 
consilier în Consiliul General al 
municipiului Bucureşti, consilier 
municipal, orăşenesc, comunal, 
sau de sector al municipiului 
Bucureşti; 

d) preşedinte al Consiliului 
judeţean, consilier judeţean sau 
consilier în Consiliul General al 
municipiului Bucureşti, consilier 
municipal, orăşenesc, comunal sau 
de sector al municipiului Bucureşti; 

Se elimină 
Autor:Adrian Gurzău, deputat 
Marius Cristinel Dugulescu şi 
deputat Maria Stavrositu 
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Autor: deputat PSD-PC Florin 

Iordache 
 

22        f) consilier prezidenţial sau 
consilier de stat în cadrul 
Administraţiei Prezidenţiale; 
 

e) Nemodificat Se elimină 
Autor: 

 

23          g) secretar general, secretar 
general adjunct, şef de 
departament sau director general 
ori director în aparatul Senatului 
ori al Camerei Deputaţilor; 
 

f) secretar general, secretar general 
adjunct, şef de departament sau 
director general ori director în 
serviciile Senatului ori ale Camerei 
Deputaţilor; 
 

Autor: Comisia juridică 

lit. f) devine lit. a)  

24        h) membru al Guvernului, 
consilier de stat, secretar de stat, 
subsecretar de stat sau funcţii 
asimilate acestora, secretar 
general, secretar general adjunct 
sau director în cadrul aparatului 
Guvernului, ministerelor sau 
autorităţilor administrative 
autonome, membru al Consiliului 
de administraţie al Societăţii 
Române de Televiziune şi al 
Societăţii Române de 
Radiodifuziune, precum şi 
membru al Consiliului Naţional 
pentru Studierea Arhivelor 

g) membru al Guvernului, consilier 
de stat, secretar de stat, subsecretar 
de stat sau funcţii asimilate acestora, 
secretar general, secretar general 
adjunct în cadrul ministerelor sau 
autorităţilor administrative 
autonome, membru al Consiliului de 
administraţie al Societăţii Române 
de Televiziune şi al Societăţii 
Române de Radiodifuziune, precum 
şi membru al Consiliului Naţional 
pentru Studierea Arhivelor 
Securităţii; 
 

Autor: deputat minorităţi Liana 

lit. g) devine lit. b)  
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Securităţii; Dumitrescu 
25.        i) consilier de conturi al 

Curţii de Conturi sau judecător al 
Curţii Constituţionale; 
 

h) Nemodificat  lit. h) devine lit. c)  

26         j) preşedinte sau şef de secţie 
al Consiliului Legislativ; 
 

        i) preşedinte sau preşedinte de 
secţie al Consiliului Legislativ; 
 

Autor: Comisia juridică 

lit. i) devine lit. d)  

27       k) avocat al poporului sau 
adjunct al acestuia; 

j)  Nemodificat lit. j) devine lit. e)  

28       l) director, director 
adjunct în serviciile secrete; 

k) membru în Consiliul de 

administraţie sau în conducerea 

executivă a Băncii Naţionale a 

României sau a altor bănci de 

stat; 

 
Autor: Grup Parlamentar PD-L 

Grup Parlamentar PNL 
 

lit. k) devine lit. e)  

29       m) conducătorii instituţiilor 
culturale, la nivel central şi 
judeţean, finanţate de la bugetul 
de stat; 

l) membru în adunarea generală a 

acţionarilor sau în consiliul de 

administraţie al regiilor naţionale, 

companiilor naţionale şi 

societăţilor comerciale cu capital 

lit. l) devine lit. f)  
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de stat, ca reprezentant al 

intereselor statului român; 

 

Autor: Grup Parlamentar PD-L 
Grup Parlamentar PNL 

30.     n) membru în Consiliul de 
administraţie sau în conducerea 
executivă a Băncii Naţionale a 
României; 

m) preşedinte sau vicepreşedinte 

al Înaltei Curţi de Casaţie şi 

Justiţie, procurori generali,  prim 

– adjunct al procurorului general 

al Parchetului de pe lângă Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie, 

procurori generali adjuncţi, 

procuror şef şi procuror şef 

adjunct ai Direcţiei Naţionale 

Anticorupţie, prim– procurori; 

 

Autor: Grup Parlamentar PD-L 
Grup Parlamentar PNL 

 

lit. m) devine lit. g)  

31.        o) membru în adunarea 
generală a acţionarilor sau în 
consiliul de administraţie al 
regiilor naţionale, companiilor 

n) persoanele asimilate 

personalului corpului diplomatic şi 

h) persoana asimilată 

personalului corpului diplomatic 

Legea se refera la 
persoană si nu la 
categorii de 
persoane. 
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naţionale şi societăţilor 
comerciale cu capital de stat, ca 
reprezentant al intereselor statului 
român; 

consular, cu funcţii de conducere 

în cadrul acestuia; 

 

Autor: Grup Parlamentar PD-L 
Grup Parlamentar PNL 

 

şi consular; 

 

Formularea “cu 
functii de 
conducere in 
cadrul acestuia”, 
este o formulare 
vaga si 
neriguroasa. 

32.      p) prefect sau 
subprefect şi directorul  general al 
prefecturii; 

o) inspector general al 

Inspectoratului General al 

Jandarmeriei Române, prim - 

adjunct al acestuia, comandat, şef 

al statului major şi adjunct al 

acestuia, ai unităţilor 

Jandarmeriei Române, inspectori 

şefi şi inspectori şefi adjuncţi la 

nivel central şi local; 

Autor: Grup Parlamentar PD-L 
Grup Parlamentar PNL 

lit. o) devine lit. i)  

33.      q) secretar al unităţilor 
administrativ-teritoriale; 

p) şef al Statului Major General al 

Armatei, adjunct şi şef de direcţie 

în cadrul Statului Major General; 

Autor: Grup Parlamentar PD-L 
Grup Parlamentar PNL 

 

lit. p) devine lit. j)  
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34.      r)  judecători sau 
procurori; 

q) directori şi directori adjuncţi ai 

Serviciului de Pază şi Protecţie, ai 

Serviciului de Telecomunicaţii 

Speciale, ai Serviciului Român de 

Informaţii şi Serviciului de 

Informaţii Externe; 

 

Autor: Grup Parlamentar PD-L 
Grup Parlamentar PNL 

k) director şi director adjunct 

în Serviciul de Pază şi Protecţie, 

Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale, Serviciul Român de 

Informaţii şi Serviciul de 

Informaţii Externe; 

 

Legea se refera la 
persoană si nu la 
categorii de 
persoane. 

35.      s)  membru al corpului 
diplomatic român şi persoanele 
asimilate acestora; 

r) şefii agenţiilor sau instituţiilor de 

stat la nivel naţional, dacă aceste 

funcţii au fost obţinute prin 

numire; 

Autor: Grup Parlamentar PD-L 
Grup Parlamentar PNL 

 

l) şefii agenţiilor sau instituţiilor 

de stat la nivel naţional; 

 

Legea se refera la 
persoană si nu la 
categorii de 
persoane. 
Formularea “cu 
functii de 
conducere in 
cadrul acestuia”, 
este o formulare 
vaga si 
neriguroasa. 

36       ş) inspector general, 
inspector-şef, director general şi 
şefii serviciilor din Inspectoratul 
General al Poliţiei, inspectoratele 
teritoriale, precum şi adjuncţii 
acestora; 
 

s) nu pot activa în cadrul 
institutelor finanţate de stat 
pentru studierea istoriei, 
cercetarea totalitarismului şi a 
crimelor comunismului, precum şi a 
Revoluţiei din decembrie 1989;   
 

m) angajat sau colaborator în 
cadrul institutelor finanţate de 
stat pentru studierea istoriei, 
cercetarea totalitarismului si a 
crimelor comunismului, precum 
si a Revoluţiei din decembrie 
1989;   
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Autor: Grup Parlamentar PD-L 
Grup Parlamentar PNL 

 
Autor:Adrian Gurzău, deputat 
Marius Cristinel Dugulescu şi 
deputat Maria Stavrositu 

37.        t) şef al Statului Major 
General al Armatei, adjunct şi şef 
de direcţie în cadrul Statului 
Major General, comandant de 
Armată şi adjuncţi ai acestora; 
 

ş) membru în conducerea Agenţiei 

Naţionale de Integritate;

Autor: Grup Parlamentar PD-L 
Grup Parlamentar PNL 

 

lit. ş) devine lit. n)  

38.       ţ) directori şi directori 
adjuncţi ai Serviciului de Pază şi 
Protecţie şi ai Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale; 
 

t) membru al Comisiei Europene, 
membru al Curţii de Conturi 
Europene, membru al Curţii de 
Justiţie a Uniunii Europene, 
membru al Tribunalului şi 
tribunalelor specializate ale Curţii 
de Justiţie a Uniunii Europene, 
membru al Curţii Europene a 
Drepturilor Omului. 
 
Autor:deputat PNL Tudor Chiuariu 
 

lit. t) devine lit. o) Conform 
prevederilor art. 9 
F din Tratatul de la 
Lisabona. 

39.        u) preşedinte sau director 
general al agenţiilor sau 
instituţiilor de stat la nivel 
naţional; 
 

Se elimină 
Autor: Comisia juridică 

Nemodificat  

40.       v) inspector general, inspector 
sau director în cadrul serviciilor 
deconcentrate ale statului la nivel 

Se elimină 
 

Autor: Comisia juridică 

Nemodificat  
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judeţean sau al municipiului 
Bucureşti. 

41.        Art. 3. - (1) Persoanele care 
îşi depun candidatura pentru una 
din funcţiile alese, prevăzute la 
art.2, depun o declaraţie olografă  
pe proprie răspundere, prin care 
precizează dacă s-au aflat într-una 
din situaţiile prevăzute la art.1. 
    

Art. 3 – (1) Persoana care îşi 
depune candidatura pentru una 
dintre funcţiile alese, prevăzute la 
art. 2, depune o declaraţie olografă 
pe proprie răspundere, prin care 
precizează dacă s-a aflat într-una 
dintre  situaţiile prevăzute la art. 1.  
 

Autor: Grup Parlamentar PD-L 
Grup Parlamentar PNL 

 

Art.3 - (1) Persoana numită, 
sau care se afla, in momentul 
intrarii in vigoare a legii, intr-
una din funcţiile prevăzute la 
art.2, depune, in termen de 15 
zile,  conducatorului autoritatii 
publice din care face parte o 
declaraţie olografa pe proprie 
raspundere, prin care precizează 
daca s-a aflat intr-una din 
situatiile prevazute la art.1. De 
asemenea, depune un 
Curriculum Vitae extins, care 
să conţină cronologia locurilor 
de munca si a funcţiilor 
detinute de la prima sa 
angajare. Declaratia pe 
proprie raspundere si 
curriculum vitae sunt 
verificate, la solicitarea 
conducatorului autoritatii 
publice din care face, sau va 
face, parte persoana 
respectiva, de catre Consiliul 
National pentru Studierea 
Arhivelor fostei Securitati 
(CNSAS). Conducatorul 
autoritatii publice interesate 

S-au eliminate 
referirile la 
persoanele alese, 
care nu mai fac 
obiectul prezentei 
legi. 
Una din deficientele 
constatate de Curtea 
Constitutionala in 
critica prezentei legi 
a fost si ca:”(…) 
dispozitiile Legii 
lustratiei sunt lipsite 
de rigoare 
normative, nefiind 
sufficient de clare si 
precise”. De 
asemenea Curtea 
retine ca:” Chiar 
daca legea criticata 
permite apelarea la 
justitie pentru 
justificarea 
interzicerii dreptului 
de a candida si a fi 
ales in functii si 
demnitati, aceasta nu 
reglementeaza un 
mecanism adecvat  
in scopul stbilirii 
desfasurarii unor 
activitati concrete 
indreptate impotriva 
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solicita Consiliului National 
pentru Studierea Arhivelor 
Fostei Securitati (CNSAS) o 
nota de constatare prin care sa 
se  specifice daca persoana 
numita, sau care se afla intr-
una din functiile prevazute la 
art.2, se afla, sau nu, intr-una 
din situatiile prevazute la art.1 
al prezentei legi. CNSAS se va 
sesiza si din oficiu, va face 
verificările necesare si va 
emite notele de constatare in 
conformitate cu prezenta lege 

drepturilor si 
libertatilor 
fundamentale. Cu 
alte cuvinte, legea nu 
ofera garantii 
adecvate de control 
judiciar asupra 
aplicarii masurilor 
restrictive”.  
 

42.      (2) Consiliul Naţional pentru 
Studierea Arhivelor Securităţii va 
emite, în termen de 90 de zile de 
la data alegerilor, un certificat de 
compatibilitate, conform 
dispoziţiilor Legii 187/1999, cu 
modificările ulterioare. 
 

(2) Declaraţia pe proprie 
răspundere depusă de un 
candidat sau de o persoană aleasă 
într-una dintre funcţiile prevăzute 
la art. 2 este verificată la 
solicitarea Autorităţii Electorale 
Permanente. Aceasta din urmă 
solicită datele necesare Consiliului 
Naţional pentru Studierea 
Arhivelor Securităţii, care în 
urma verificărilor efectuate 
întocmeşte  o nota de constatare. 
Acţiunea în constatarea calităţii 
de persoana care a făcut parte din 
structurile de putere si din 
aparatul represiv al regimului 

(2)- Persoana numita, sau care 
se afla, in momentul intrarii in 
vigoare a prezentei legi, intr-
una din functiile prevăzute la 
art.2, care nu a depus 
documentele prevăzute la 
alin.(1) isi pierde de drept 
functia sau calitatea pe care o 
detine, la expirarea 
termenului de 15 zile, prev. la 
alin. 1. 
 
Autor:Adrian Gurzău, deputat 
Marius Cristinel Dugulescu şi 
deputat Maria Stavrositu 
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comunist în perioada 6 martie 
1945 - 22 decembrie 1989, ori 
contestaţia împotriva notei de 
constatare, se soluţionează de 
către Secţia de contencios 
administrativ şi fiscal a Curţii de 
Apel Bucureşti. Cererea se 
introduce în cel mult 5 zile de la 
aprobarea notei de contestare sau 
de la comunicare a acesteia. 
Instanţa se pronunţă în termen de 
5 zile, iar hotărârea acesteia poate 
fi atacată cu recurs în termen de 3 
zile de la pronunţare, dacă părţile 
au fost prezente, sau în 3 zile de la 
comunicare. Hotărârea instanţei, 
rămasă irevocabilă, se publică de 
îndată în Monitorul Oficial al 
României, Partea a III-a. După 
rămânerea irevocabilă a hotărârii 
instanţei de judecata prin care se 
constată calitatea de persoană 
care a făcut parte din structurile 
de putere si din aparatul represiv 
al regimului comunist în perioada 
6 martie 1945 - 22 decembrie 
1989, mandatul persoanei alese 
sau numite încetează de drept. 
După rămânerea irevocabilă a 
hotărârii, după caz, Autoritatea 
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Electorală Permanentă sesizează, 
de îndată, parchetul de pe lângă 
judecătoria în a cărei rază 
teritorială îşi are domiciliu 
persoana respectivă.
 

Autor: Comisia juridica 
 

43.       (3) Declaraţia pe proprie 
răspundere depusă de un candidat 
la o funcţie aleasă din cele 
prevăzute la art.2 este verificată 
de Autoritatea Electorală Centrală 
în momentul primirii certificatului 
prevăzut la alin.(2) şi, atunci când 
este cazul, trimite dosarul 
organelor penale abilitate să 
cerceteze fapta sub aspectul 
săvârşirii infracţiunii de fals în 
înscrisuri sub semnătură privată, 
reglementată şi sancţionată de 
Codul penal, semnalând persoanei 
în cauza, precum şi organelor de 
control  starea de 
incompatibilitate. 

(3) Pentru persoanele numite,  
sesizarea Consiliul Naţional 
de Studiere a Arhivelor 
Securităţii, se realizează de 
către conducătorul autorităţii 
publice din care face parte 
persoana respectivă. 
Dispoziţiile prevăzute de alin. 
(2) se aplică în mod 
corespunzător. 

(3) - Pentru emiterea notei de 
constatare, CNSAS va studia 
atât propria arhiva cat si 
Arhiva fostului Partid 
Comunist, aflata in custodia 
Arhivelor Naţionale. 
 
 
Autor:Adrian Gurzău, deputat 
Marius Cristinel Dugulescu şi 
deputat Maria Stavrositu 

 

44.        (4) Rezultatele 
verificărilor se vor publica  în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea a III-a, prin grija Biroului 
Electoral Central. 

Se elimină  (4)- După emiterea notei de 
constatare, CNSAS si/sau 
Autoritatea publica interesata 
solicita, in mod obligatoriu, 
instanţei competente sa 

In ceea ce priveste 
“garantiile de control 
judiciar”, noul text 
prevede ca doar 
instanta hotaraste, in 
cele din urma, daca 
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constate calitatea de persoana 
care a făcut parte din 
structurile de putere si din 
aparatul represiv al regimului 
comunist din Romania, in 
perioada 6 martie 1945 – 22 
decembrie 1989. Acţiunea in 
constatare se solutioneaza de 
către Secţia de contencios 
administrative si fiscal a 
Curţii de Apel Bucuresti. 
Cererea se introduce in cel 
mult cinci zile de la aprobarea 
notei de constatare sau de la 
comunicarea acesteia. 
Hotararea judecătorească 
poate fi atacata cu recurs in 
termen de 5 zile de la 
comunicare. 

persoana respectivea 
cu trecutul sau si 
actele sale personale, 
exercitate in virtutea 
ateributiilor de 
serviciu prevazute in 
nomenclatorul 
official de functii al 
partidului 
communist, se 
incadreaza in 
prevederile art. 1 si 
deci este 
incompatibil pentru 
exercitarea functiilor 
si demnitatilor 
prevazute la art.2 al 
prezentei legi. De 
asemenea, dreptul la 
un recurs efectiv este 
asigurat prin lege, 
realizandu-se astfel 
un deplin control 
judiciar al actelor de 
lustraţie. 

   (5)- Hotararea instantei, 
rămasă definitiva si 
irevocabila, se publica in 
Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea a III-a. 
Dupa publicarea in Monitorul 
Oficial a hotararii irevocabile 
a instantei de judecata prin 
care se constata calitatea de 
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persoana care a facut parte 
din structurile de putere si/sau 
din aparatul represiv al 
regimului comunist din 
România, in perioada 6 martie 
1945 – 22 decembrie 1989, 
mandatul persoanei numite 
încetează de drept. 

   (6)- După rămânerea 
irevocabilă a hotărârii 
judecătoreşti si după 
publicarea in Monitorul 
Oficial, Autoritatea publica 
interesata si/sau CNSAS 
sesizeză, in mod obligatoriu, 
de indata, parchetul de pe 
langa judecatoria in a cărei 
raza teritoriala isi are 
domiciliul persoana 
respectiva, pentru ca acesta sa 
constate, dupa caz, savarsirea 
infractiunilor de fals si uz de 
fals in vederea trimiterii in 
judecata a persoanei vinovate, 
conform legii. Parchetul 
teritorial competent se va 
sesiza si din oficiu. 

 

45.         Art.4.- (1) În termen de 30 
de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, 

Art. 4 - (1) În termen de 30 de zile 
de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, persoana care 

Art. 4 Declaraţia pe proprie 
răspundere pe care trebuie sa 
o semneze o persoana numita 

Prevederile 
art.4, in forma 
initiala, au fost 
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persoanele care exercită o funcţie 
sau demnitate publică dintre cele 
prevăzute la art.2 sunt obligate să 
depună la instituţia la care îşi 
desfăşoară activitatea o declaraţie 
pe proprie răspundere, olografă, 
prin care să precizeze dacă s-au 
aflat într-una din situaţiile 
prevăzute la art.1. 
     

exercită o funcţie sau o demnitate 
publică dintre cele prevăzute la art. 
2 este obligată să depună la 
instituţia la care îşi desfăşoară 
activitatea o declaraţie olografă, pe 
proprie răspundere, prin care să 
precizeze dacă s-a aflat într-una 
dintre situaţiile prevăzute la art. 1. 
  

Autor: Grup Parlamentar PD-L 
Grup Parlamentar PNL 

 

intr-una din funcţiile 
prevăzute la art.2, sau care se 
afla intr-una din aceste functii 
in momentul aparitiei 
prezentei legi, va avea 
următorul continut: 
“Subsemnatul ,…., declar ca 
nu am făcut parte din 
aparatul de partid si de stat 
comunist  si nu am fost 
colaborator sau agent al fostei 
Securităţi”. 

cuprinse in art.3 
modificat. 
 

46.         (2) Persoanele care nu au 
depus declaraţia prevăzută la 
alin.(1) sunt considerate demise 
sau, după caz, devenite 
incompatibile cu exercitarea 
demnităţii respective, la expirarea 
termenului de 30 zile. 

(2) Persoana numită sau aleasă 

într-una dintre demnităţile 

prevăzute la art. 2 care din motive 

neîntemeiate nu a depus 

declaraţia prevăzută la alin. (1) 

este demisă de drept sau, după 

caz, devine incompatibilă cu 

exercitarea funcţiei de demnitate 

publică, aleasă sau numită, la 

expirarea termenului de 30 de zile. 

 
Autor: Grup Parlamentar PD-L 

Grup Parlamentar PNL 

Se elimină  
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Deputat: Tudor Panţâru 
 

47.        (3) Persoanele din a căror 
declaraţie rezultă că s-au aflat 
într-una din situaţiile prevăzute la 
art.1 sunt demise de drept de la 
data înregistrării declaraţiei sau, 
după caz, devin incompatibile cu 
exercitarea demnităţii respective. 

 
Se elimină 

Autor: Comisia juridică 

Nemodificat  

48.        Art.5.- Autorităţile publice 
care, în virtutea atribuţiilor 
conferite de lege, au dreptul să 
facă numiri în vreuna din funcţiile 
prevăzute la art.2 şi au datoria de 
a verifica numirile făcute, sunt 
obligate să verifice în termen de 
15 zile dacă persoanele aflate în 
exerciţiul respectivelor funcţii sau 
demnităţi s-au aflat într-una din 
situaţiile prevăzute la art.1, cerând 
în acest scop un certificat din 
partea Consiliului Naţional pentru 
Studierea Arhivelor Securităţii 
privind starea lor de 
compatibilitate, în sensul 
prevederilor prezentei legi. 

Art. 5 Prezenta lege nu se aplică 
persoanei care s-a aflat într-una 
dintre situaţiile prevăzute la art. 1 
înainte de a împlini vârsta de 18 
ani.  
 

Autor: Grup Parlamentar PD-L 
Grup Parlamentar PNL 

 

Nemodificat  

49.          Art.6. Refuzul persoanelor 
abilitate de a face aplicarea 
prevederilor art.3, 4 şi 5 constituie 
infracţiunea de abuz în serviciu 

Art.6. - (1) Prin derogare de la 
prevederile art. 4 alin. (2), 
persoana aleasă, aflată în vreuna 
dintre situaţiile prevăzute în 

Art. 6 Exercitarea funcţiei 
pentru persoana numită aflată în 
una dintre situaţiile prevăzute de 
prezenta lege încetează la 90 de 

Alin.(1) si alin. 
(3) se refereau la 
persoane alese in 
diferite demnităti 
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contra intereselor publice şi se 
pedepseşte conform Codului 
penal. 
 

prezenta lege, îşi va continua 
mandatul până la expirarea 
acestuia. 

2) Exercitarea funcţiei pentru 
persoana numită aflată în una dintre 
situaţiile prevăzute de prezenta lege 
încetează la 90 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei legi.  

(3) Pentru persoanele prevăzute la 

alin. (1) şi (2), termenul de 5 ani 

începe să  curgă de la expirarea 

mandatului sau de la încetarea 

exercitării funcţiei. 

Autor: Grup Parlamentar PD-L 
Grup Parlamentar PNL 

 

zile de la data intrării în vigoare 
a prezentei legi.  
 
 
 

si funcţii publice. 
Persoana aleasa 
nu mai face, insa, 
obiectul prezentei 
legi, aşa cum a 
fost ea 
modificata. 
 
 

50. Art.7.- Împotriva actelor 
administrative emise în baza 
prevederilor prezentei legi se pot 
face contestaţii, în conformitate 
cu Legea contenciosului 
administrativ nr.554/2004, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 

Se elimină 

Autor: Comisia juridică

Nemodificat  

51. Art.8.- La data intrării în 
vigoare a prezentei legi, orice 

Se elimină Nemodificat  
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dispoziţii contrare se abrogă. 
 Autor: Comisia juridică

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amendament respins 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Text  adoptat de Senat Text propus de Comisia 
juridică 

 

Amendamente 

1.  g) persoana care a exercitat funcţia de 

preşedinte sau preşedinte al unei secţii a 

Tribunalului Suprem, de procuror general 

sau procuror general adjunct în cadrul 

Nemodificat. 
 
 
g) persoana care a exercitat funcţia de 
preşedinte sau preşedinte al unei secţii 
a Tribunalului Suprem, de procuror, 



 34

unităţilor de procuratură, precum şi 

persoana care a îndeplinit funcţia de 

secretar de partid în oricare dintre 

instanţele judecătoreşti; 
 

Autor: Grup Parlamentar PD-L, Grup 
Parlamentar PNL 

procuror general sau procuror general 
adjunct în cadrul unităţilor de 
procuratură, precum şi persoana care a 
îndeplinit funcţia de secretar de partid 
în oricare dintre instanţele 
judecătoreşti.  
 

Autor amendam. Dep. Mate Andras 
Levente si Mircea Grosaru 
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