PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

LEGE
Pentru modificarea ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 24
din 5 martie 2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea
Securităţii

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege.

Articol unic - ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 5
martie 2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea
Securităţii, publicată în Monitorul Oficial cu numărul 182 din data de
10 martie 2008, se modifică după cum urmează:
1. La Articolul 5, alin (1), se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(1) Persoanele care candidează, au fost alese sau au fost
numite în una dintre demnităţile ori funcţiile prevăzute la art. 3, cu
excepţia celor care la data de 22 decembrie 1989 nu împliniseră vârsta
de 16 ani, fac o declaraţie pe propria răspundere, conform modelului
prevăzut în anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă, în sensul că au avut
sau nu calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia.
Verificarea calităţii de lucrător al Securităţii ori de colaborator al
acesteia se face din oficiu pentru persoanele care au candidat, au fost
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alese sau numite în demnităţile ori în funcţiile prevăzute la art. 3,
inclusiv pentru cele aflate în exerciţiul respectivelor demnităţi ori funcţii
la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.”
2. La Articolul 32 se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„În cazul în care, urmare a preluării prevăzute la art. 31, rezultă
documente şi informaţii noi şi neprocesate cu privire la calitatea de
lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia a unei persoane
pentru care a fost emisă anterior prezentei ordonanţe de urgenţă o
decizie de neapartenenţă sau de necolaborare cu Securitatea, Consiliul
Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii iniţiază şi aplică, în mod
corespunzător, procedura cuprinsă în prezenta ordonanţă de urgenţă.”
3. Prezenta lege intră în vigoare în termen de 3 zile de la
publicarea în Monitorul Oficial al României.

3
Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera
Deputaţilor în forma iniţială, în condiţiile art. 75 alin. (2) teza a III-a
din Constituţia României, republicată.
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