
 

 

 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru drepturile omului, culte  

ş

 
i problemele minorităţilor naţionale  

 

pentru persoanele care au făcut parte din structurile de putere şi din aparatul represiv 

al regimului comunist (Pl-x 282/2006/2011).  

Din partea Comisiei, au fost prezenţi un număr de 8 deputaţi din numărul total 

Lucian Riviş-Tipei de către dl deputat Corneliu Olar. Domnii deputaţi Sergiu 

PROCESUL VERBAL 

al şedinţei comisiei din data de 28 februarie 2012 
 
 

 Pe data de 28 februarie 2012, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, împreună cu Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi pentru dezbatere, în fond, a reexaminării Proiectului Legii 

lustraţiei, privind limitarea temporară a accesului la unele funcţii şi demnităţi publice 

de 12. Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi: Nicolae Păun, Marius Cristinel 

Dugulescu, Florin Postolachi, Mircea Lubanovici, Varga Attila şi Tudor Ciuhodaru. 

Au fost înlocuiţi cu mandat doi deputaţi din Grupul parlamentar al PDL, astfel: dna 

deputată Elena Gabriela Udrea de către dl deputat Silviu Prigoană, iar dl deputat 



 
Andon, Gigel-Sorinel Ştirbu, Viorel Pop şi Damian Florea au fost în grevă 

parlamentară. 
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 Proiectul Legii lustraţiei - care are în vedere interzicerea unor drepturi pentru 

cei care au făcut parte din aparatul de partid în vremea regimului comunist, în prima 

unanimitatea voturilor celor prezenţi, mai multe amendamente de modificare la 

textul legii supus reexaminării, care instituie restricţii unor drepturi pentru o 

perioadă de cinci ani persoanelor care au ocupat diverse funcţii în regimul comunist, 

PCR în principalele structuri ale aparatului comunist. 

Astfel, conform textului modificat, sunt consideraţi lustrabili foştii membri ai 

guvernelor din perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 (miniştri, secretari de 

ț

membrii Colegiului Central de partid sau Comitetului Central, persoanele care au 

făcut parte din structurile fostei Securităţi şi au colaborat cu aceasta ca poliţie 

Şedinţa comună a fost condusă de dl deputat Daniel Buda - preşedintele 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

sa formă din 2006 fusese declarat neconstituţional prin Decizia Curţii 

Constituţionale nr.820 din 7 iunie 2010 - a fost trimis ulterior spre reexaminare celor 

două Comisii. 

În cadrul dezbaterilor, deputaţii din Comisiile reunite au adoptat, cu 

prin stabilirea categoriilor de lustraţi cu referire la încălcarea Constituţiei României 

din 1965, a convenţiilor internaţionale la care România era semnatară în anii 

respectivi. De asemenea, potrivit noului text - propus de Grupurile parlamentare 

PDL şi PNL - persoanele lustrate trebuie să fi ocupat funcţii politice retribuite de 

stat, prim-adjuncţi şi adjuncţi ai miniştrilor), prim-secretari, secretari al Comitetului 

judeţean de partid, preşedin i sau vicepreşedinţi în consiliile populare judeţene, 

politică, precum şi persoanele care au 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. 
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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, 

putere ale regimului comunist nu pot ocupa funcţii de conducere în principalele 

direcţii ale Senatului şi Camerei, nu pot face parte din Guvern nici ca miniştri, nici 

cei numiţi în funcţii trebuie să depună o autobiografie extinsă, în care să enumere 

cronologic toate locurile de muncă şi funcţiile avute de la prima sa angajare. Alături 

de curriculum-vitae, aceştia trebuie să depună şi o declaraţie pe propria răspundere 

fosta Securitate. 

În final, după votarea amendamentelor menţionate, Comisiile reunite au decis 

- cu unanimitatea voturilor celor prezenţi - adoptarea proiectului de lege supus 

De asemenea, a fost adoptat - tot la propunerea Grupurilor parlamentare PDL 

şi PNL - şi amendamentul care introduce între persoanele lustrabile şi “persoana care 

precum şi persoana care a îndeplinit funcţia de secretar de partid în oricare dintre 

instanţele judecătoreşti. 

Persoanele respective nu pot avea funcţii precum preşedinte, senator, deputat, 

ministru, membru al Parlamentului European, consilier local sau judeţean, preşedinte 

al Consiliului Judeţean. De asemenea, cei definiţi ca făcând parte din structurile de 

ca secretari de stat sau secretari generali şi nici nu pot fi numiţi în principalele 

posturi de conducere ale SRTV, SRR, CNSAS, Consiliului Legislativ, conducerea 

BNR, a companiilor de stat şi regiilor naţionale. 

Textul amendamentelor adoptate la vechea formă a legii lustraţiei prevede că 

potrivit căreia nu au făcut parte din aparatul represiv comunist. Cele două documente 

trebuie verificate ulterior de CNSAS, la solicitarea conducătorului autorităţii publice 

din care face sau va face parte, însă decizia poate fi contestată în instanţă. Formula 

din textul legii se apropie cu cea folosită în legea CNSAS privind colaborarea cu 

reexaminării, în forma modificată. 
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Deputaţilor le-au fost prezentate, de către stafful Comisiei, cele mai 

importante cazuri ale petenţilor care s-au adresat Comisiei, membrii Comisiei 

PREŞEDINTE 

 

 

 

 

 

 

În partea a doua a şedinţei, care s-a desfăşurat în şedinţă separată, Comisia a 

avut pe ordinea de zi analiza scrisorilor şi petiţiilor primite la Comisie. 

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun - preşedintele Comisiei. 

recomandând soluţionarea acestora potrivit legii şi competenţelor comisiilor 

parlamentare.  

 

 
 

 

    deputat Nicolae Păun 

 
 
 
Întocmit: consilier Laurenţiu Gheorghiu 
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