
 
 

 
 
 

 
 
 
 

CAMERA DEPUTA łILOR 
 

 
L E G E A  

 
 

 lustraŃiei, privind limitarea temporar ă a accesului la unele funcŃii 
şi demnităŃi 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 
 
 
 Adoptarea prezentei legi este necesară pentru consolidarea valorilor şi 
instituŃiilor democratice din România şi pentru protejarea principiilor 
fundamentale prevăzute de ConstituŃie, justificând astfel restrângerea 
exercitării unor drepturi şi libertăŃi ale unor persoane, prin restrângerea 
exercitării dreptului de a ocupa funcŃii numite sau alese în structurile de 
putere şi în aparatul represiv al regimului comunist, în perioada 6 martie 
1945 – 22 decembrie 1989. 

 
 Camera DeputaŃilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 
  Art. 1.  – În sensul prezentei legi, au făcut parte din structurile de 

putere şi din aparatul represiv al regimului comunist: 
 a) persoana care a ocupat funcŃii politice de conducere retribuite de 
Partidul Comunist Român, denumit în continuare PCR, în aparatul central, 
regional, raional sau judeŃean, după caz, al Partidului Muncitoresc Român, 
denumit în continuare PMR, al PCR, al Uniunii Tineretului Comunist, 
denumită în continuare UTC, al Uniunii Tineretului Muncitoresc, denumită 
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în continuare UTM, membrii şi membrii supleanŃi ai Comitetului Central al 
PCR/Comitetului Central al UTC; 
 b) persoana care a deŃinut 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; 
 c) persoana care a deŃinut funcŃia de prim-secretar, secretar al 
Comitetului judeŃean de partid, preşedinte, prim - vicepreşedinte şi 
vicepreşedinte al consiliilor populare judeŃene, prim - secretar şi secretar al 
comitetelor judeŃene ale UTC, precum şi persoanele care au deŃinut 
calitatea de membru al Comisiei Centrale de Revizie sau al Colegiului 
Central de partid al Comitetului Central al PCR; 
 d) persoana care a exercitat funcŃia de activist în cadrul aparatului de 
propagandă al Consiliului Culturii şi EducaŃiei Socialiste  la nivel central, 
regional, raional sau judeŃean, după caz, precum şi directorii de editură, 
redactorii–şefi, redactorii–şefi adjuncŃi şi secretarii generali de redacŃie ai 
instituŃiilor de presă ale PMR, PCR, UTM şi UTC din România la nivel 
naŃional, regional, raional sau judeŃean, după caz; 
  e) persoana care a ocupat o funcŃie de conducere în învăŃământul de 
partid, organizat şi finanŃat de PCR, PMR, UTM şi UTC; 
 f) persoana care a făcut parte din structurile organelor de Securitate şi 
a colaborat cu Securitatea, ca poliŃie politică, constatată ca atare de către 
organele în drept, potrivit legii; 
 g) persoana care a exercitat funcŃia de preşedinte sau preşedinte al 
unei secŃii a Tribunalului Suprem, de procuror general sau procuror general 
adjunct în cadrul unităŃilor de procuratură, precum şi persoana care a 
îndeplinit funcŃia de secretar de partid în oricare dintre instanŃele 
judecătoreşti; 
  h) persoana care a ocupat funcŃia de comandant, inspector şef sau 
inspector şef adjunct, la  nivel central sau judeŃean, după caz, în cadrul 
inspectoratelor de  miliŃie, comandanŃii, adjuncŃii şi ofi Ńerii anchetatori din 
centrele de detenŃie politică şi  lagărele de muncă  forŃată, secretarii de 
partid, precum şi ofi Ńerii politici din cadrul acestor instituŃii; 
 i) persoana care a deŃinut calitatea de şef al unei misiuni diplomatice 
sau  consulare româneşti din străinătate; 
 j) persoana care a  activat în cadrul direcŃiilor politice şi de  învăŃământ 
ideologic din cadrul Ministerului Apărării NaŃionale, Ministerului de 
Interne şi Departamentului SecurităŃii Statului; 
 



 3 

 Art. 2. – Persoana care se află în vreuna dintre situaŃiile 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 
demnităŃi şi funcŃii publice: 

a) preşedinte al României; 
b) deputat, senator sau membru al Parlamentului European; 

    c)  membru al Consiliului Superior al Magistraturii; 
    d) primar; 

       e) preşedinte al consiliului judeŃean, consilier judeŃean sau consilier în 
Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consilier municipal, orăşenesc, 
comunal sau de sector al municipiului Bucureşti; 
 f) consilier prezidenŃial sau consilier de stat în cadrul AdministraŃiei 
PrezidenŃiale; 
 g) secretar general, secretar general adjunct, şef de departament sau 
director general ori director în serviciile Senatului ori ale Camerei 
DeputaŃilor; 
 h) membru al Guvernului, consilier de stat, secretar de stat, subsecretar 
de stat sau funcŃii asimilate acestora, secretar general, secretar general 
adjunct în cadrul ministerelor sau autorităŃilor administrative autonome, 
membru al Consiliului de administraŃie al SocietăŃii Române de Televiziune 
şi al SocietăŃii Române de Radiodifuziune, precum şi membru al 
Consiliului NaŃional pentru Studierea Arhivelor SecurităŃii; 
       i) consilier de conturi al CurŃii de Conturi sau judecător al CurŃii 
ConstituŃionale; 
        j) preşedinte sau preşedinte de secŃie al Consiliului Legislativ; 
 k) Avocat al Poporului sau adjunct al acestuia; 
 l) membru în Consiliul de administraŃie sau în conducerea executivă a 
Băncii NaŃionale a României sau a altor bănci de stat; 
 m) membru în adunarea generală a acŃionarilor sau în consiliul de 
administraŃie al regiilor naŃionale, companiilor naŃionale şi societăŃilor 
comerciale cu capital de stat, ca reprezentant al intereselor statului român; 
 n) preşedinte sau vicepreşedinte al Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie, 
procurori generali,  prim – adjunct al procurorului general al Parchetului de 
pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, procurori generali adjuncŃi, 
procuror şef şi procuror şef adjunct ai DirecŃiei NaŃionale AnticorupŃie, 
prim – procurori; 
 o) persoanele asimilate personalului corpului diplomatic şi consular, cu 
funcŃii de conducere în cadrul acestuia; 
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 p) inspector general al Inspectoratului General al Jandarmeriei 
Române, prim - adjunct al acestuia, comandant, şef al statului major şi 
adjunct al acestuia, ai unităŃilor Jandarmeriei Române, inspectori şefi şi 
inspectori şefi adjuncŃi la nivel central şi local; 
 q) şef al Statului Major General al Armatei, adjunct şi şef de direcŃie în 
cadrul Statului Major General; 
 r) directori şi directori adjuncŃi ai Serviciului de ProtecŃie şi Pază, ai 
Serviciului de TelecomunicaŃii Speciale, ai Serviciului Român de 
InformaŃii şi Serviciului de InformaŃii Externe; 
 s) şefii agenŃiilor sau instituŃiilor de stat la nivel naŃional, dacă aceste 
funcŃii au fost obŃinute prin numire; 
       ş) nu pot activa în cadrul institutelor finanŃate de stat pentru studierea 
istoriei, cercetarea totalitarismului şi a crimelor comunismului, precum şi a 
RevoluŃiei din decembrie 1989;   
       t) membru în conducerea AgenŃiei NaŃionale de Integritate; 
       Ń) membru al Comisiei Europene, membru al CurŃii de Conturi 
Europene, membru al CurŃii de JustiŃie a Uniunii Europene, membru al 
Tribunalului şi tribunalelor specializate ale CurŃii de JustiŃie a Uniunii 
Europene, membru al CurŃii Europene a Drepturilor Omului. 
 

 Art. 3. – (1) Persoana care îşi depune candidatura pentru una dintre 
funcŃiile alese, prevăzute la art. 2, depune o declaraŃie olografă pe proprie 
răspundere, prin care precizează dacă s-a aflat într-una dintre  situaŃiile 
prevăzute la art. 1.  
 (2) DeclaraŃia pe proprie răspundere depusă de un candidat sau de o 
persoană aleasă într-una dintre funcŃiile prevăzute la art. 2 este verificată la 
solicitarea AutorităŃii Electorale Permanente. Aceasta din urmă solicită 
datele necesare Consiliului NaŃional pentru Studierea Arhivelor SecurităŃii, 
care în urma verificărilor efectuate întocmeşte o notă de constatare. 
AcŃiunea în constatarea calităŃii de persoană care a făcut parte din 
structurile de putere şi din aparatul represiv al regimului comunist în 
perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, ori contestaŃia împotriva notei 
de constatare, se soluŃionează de către SecŃia de contencios administrativ şi 
fiscal a CurŃii de Apel Bucureşti. Cererea se introduce în cel mult 5 zile de 
la aprobarea notei de contestare sau de la comunicarea acesteia. InstanŃa se 
pronunŃă în termen de 5 zile, iar hotărârea acesteia poate fi atacată cu recurs 
în termen de 3 zile de la pronunŃare, dacă părŃile au fost prezente, sau în           
3 zile de la comunicare. Hotărârea instanŃei, rămasă irevocabilă, se publică 
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de îndată în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. După rămânerea 
irevocabilă a hotărârii instanŃei de judecată prin care se constată calitatea de 
persoană care a făcut parte din structurile de putere şi 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 Electorală Permanentă 
sesizează, de îndată, parchetul de pe lângă judecătoria în a cărei rază 
teritorială îşi are domiciliu persoana respectivă. 
 (3) Pentru persoanele numite, sesizarea Consiliul NaŃional de Studiere 
a Arhivelor SecurităŃii, se realizează de către conducătorul autorităŃii 
publice din care face parte persoana respectivă. DispoziŃiile prevăzute de 
alin. (2) se aplică în mod corespunzător. 
 

 Art. 4. – (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, persoana care exercită o funcŃie sau o demnitate publică 
dintre cele prevăzute la art. 2 este obligată să depună la instituŃia la care îşi 
desfăşoară activitatea o declaraŃie olografă, pe proprie răspundere, prin care 
să precizeze dacă s-a aflat într-una dintre situaŃiile prevăzute la art. 1. 
 (2) Persoana numită sau aleasă într-una dintre demnităŃile prevăzute la 
art. 2 care din motive neîntemeiate nu a depus declaraŃia prevăzută la                 
alin. (1) este demisă de drept sau, după caz, devine incompatibilă cu 
exercitarea funcŃiei de demnitate publică, aleasă sau numită, la expirarea 
termenului de 30 de zile. 
 

 Art. 5. – Prezenta lege nu se aplică persoanei care s-a aflat într-una 
dintre situaŃiile prevăzute la art. 1 înainte de a împlini vârsta de 18 ani.  
 
 Art. 6. – (1) Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (2), persoana 
aleasă, aflată în vreuna dintre situaŃiile prevăzute în prezenta lege, îşi va 
continua mandatul până la expirarea acestuia. 
 (2) Exercitarea funcŃiei pentru persoana numită aflată în una dintre 
situaŃiile 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 
funcŃiei. 
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 Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera DeputaŃilor în şedinŃa 
din 19 mai 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din ConstituŃia 
României, republicată. 
 
 
 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAłILOR 
 
 

Roberta Alma Anastase 
 
 
 
 
 
 
 

 


