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P R O C E S – V E R B A L 
al şedinţelor Comisiei din zilele de 7 şi 8 februarie 2006  

 
În ziua de 7 februarie 2006, la lucrările Comisiei sunt prezenţi 23 deputaţi, 

fiind absent motivat un deputat. 
Lucrările sunt conduse de domnul deputat Mihai Stănişoară, preşedintele 

Comisiei. 
Comisia a aprobat cu unanimitate de voturi pentru, următoarea ordine de 

zi: 
 1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind recunoaşterea 
Institutului de Ştiinţe Administrative Paul Negulescu a calităţii de instituţie care 
asigură perfecţionarea pregătirii profesionale pentru administraţia publică 
  2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului 
între România şi Republica Italiană asupra transferării persoanelor condamnate 
cărora li s-a aplicat măsura expulzării sau aceea a conducerii la frontieră, semnat 
la Roma la 13 septembrie 2003 
   3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului 
între România şi Statele Unite ale Americii privind activităţile forţelor Statelor 
Unite staţionate pe teritoriul României, semnat la Bucureşti la 6 decembrie 2005  
 4 Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă 
  

În deschiderea şedinţei, domnul deputat Mihai Stănişoară informează 
membrii Comisiei asupra  proiectelor înscrise pe ordinea de zi şi a termenelor la 
care trebuie predate rapoartele şi avizele. 
 Lucrările încep cu punctul 2 al ordinii de zi, dezbaterea şi avizarea în fond 
a proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi Republica 
Italiană asupra transferării persoanelor condamnate cărora li s-a aplicat măsura 
expulzării sau aceea a conducerii la frontieră, semnat la Roma la 13 septembrie 
2003. 
 Acordul este prezentat de domnul deputat Mihai Stănişoară, care 
informează membrii Comisiei despre faptul că pentru acest proiect de lege 
Comisia juridică este sesizată cu examinarea în fond, Comisia pentru apărare 

aparare
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fiind sesizată pentru aviz, reaminteşte că prima Cameră sesizată este Camera 
Deputaţilor, Consiliul Legislativ  a avizat favorabil iar termenul de depunere a 
raportului este  data de  14 februarie 2006. Mai adaugă precizarea că proiectul 
de lege face parte din categoria legilor organice, după care se trece la dezbaterea 
pe text, cu unele discuţii şi comentarii, proiectul fiind supus la vot şi admis cu 
unanimitate de voturi pentru. 

În continuarea lucrărilor Comisiei, urmează  punctul 3 al ordinii de zi, 
dezbaterea şi avizarea  în fond proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului 
între România şi Statele Unite ale Americii privind activităţile forţelor Statelor 
Unite staţionate pe teritoriul României, semnat la Bucureşti la 6 decembrie 
2005. 
 Din  partea iniţiatorului nu sunt participanţi, astfel încât domnul 
preşedinte Mihai Stănişoară prezintă proiectul, cu precizarea că dezbaterile 
privesc examinarea în fond, potrivit sesizării primite de la Biroul Permanent. 
 În continuare au loc discuţii în legătură cu stabilirea condiţiilor de 
staţionare, folosirea facilităţilor, sprijinul logistic acordat de România, regimul 
bunurilor puse la dispoziţie şi a celor importate, asigurarea protecţiei 
personalului şi bunurilor statului trimiţător, circulaţia vehiculelor, navelor şi 
aeronavelor aparţinând forţei Statelor Unite pe teritoriul României, 
recunoaşterea licenţelor profesionale, folosirea forţei de muncă din zona de 
staţionare şi protecţia mediului. 
 În urma dezbaterilor, cu cu 22 voturi pentru şi o abţinere din partea 
domnului deputat Marius Iriza, membrii Comisiei au hotărât  avizarea  
favorabilă a  proiectului de lege pentru ratificare,  
 În continuarea lucrărilor, este luat în discuţie proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, aflat la 
punctul 4 al ordinii de zi.  La acest proiect, Comisia pentru apărare fiind sesizată 
pe fond, domnul preşedinte Mihai Stănişoară propune o amânare a dezbaterilor, 
în vederea primirii avizelor de la  Comisia pentru administraţie, Comisia pentru 
buget, şi Comisia juridică, sesizate în acest sens. Motivează propunerea prin 
faptul că obiectul de reglementare al proiectului, constând printre altele şi în 
modificări ale sistemului de finanţare a activităţilor şi structurilor de protecţie 
civilă, noi corelări şi interdependenţe între acestea, precum şi finanţarea unor 
servicii de urgenţă voluntare sau private, ţine de specificul respectivelor comisii. 

Cu unanimitate de voturi pentru, dezbaterea proiectului de lege este 
amânată pentru data de 14 februarie 2006. 

În legătură cu proiectul de Lege privind recunoaşterea Institutului de Ştiinţe 
Administrative Paul Negulescu a calităţii de instituţie care asigură 
perfecţionarea pregătirii profesionale pentru administraţia publică, înscris la 
punctul 1 al ordinii de zi, domnul deputat Mihai Stănişoară propune membrilor 
comisiei amânarea dezbaterilor, întrucât doamna senator Virginia Vedinaş, 
iniţiatoare, doreşte să fie prezentă la lucrări. Şi acest proiect de lege este amânat 
pentru discuţiile ce vor avea loc la 14 februarie 2006. 
 După epuizarea ordinii de zi, domnul preşedinte Mihai Stănişoară 
reaminteşte membrilor Comisiei faptul că miercuri, 8 februarie, la ora 10, va 
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avea loc şedinţa comună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, la sala 
Mihai Viteazul, în vederea dezbaterilor pe fond la proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 149/2005 privind unele 
măsuri pentru asigurarea continuării activităţii Consiliului Naţional pentru 
Studierea Arhivelor Securităţii, şi a elaborării unui raport comun.  

 
Urmează, unele discuţii legate de obiectul de activitate al Comisiei, sub 

aspectul exercitării controlului parlamentar; domnul deputat Marius Iriza arată 
că astăzi, 7 februarie s-a declanşat un scandal în presă în legătură cu 
nerespectarea regimului informaţiilor clasificate şi propune convocarea în ziua 
de 14 februarie 2006, la sediul Comisiei, a unui reprezentant al Ministerului 
Apărării Naţionale, pentru a prezenta lămuririle necesare. 

Domnul deputat Tiberiu Toro întreabă dacă la Comisie a fost primită 
sesizarea domnului Dinu Patriciu în legătură cu ascultarea telefoanelor acestuia. 

În urma multiplicării imediate şi prezentării membrilor Comisiei a acestei 
petiţii, se constată că aceasta a fost trimisă de Dan Costache Patriciu, care este 
una şi aceeaşi persoană cu Dinu Patriciu. Petiţia este adresată domnilor deputaţi 
Valer Dorneanu şi Mihail Sireţeanu, ca şi când aceştia şi-ar desfăşura activitatea 
la Comisia pentru apărare şi este posibil ca avocaţii domnului Patriciu să fi fost 
în eroare, în realitate dorind să trimită petiţia la Comisia pentru cercetarea 
abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii, comisie al cărui preşedinte este într-adevăr 
domnul deputat Valer Dorneanu, secretar fiind domnul deputat Mihail Sireţeanu.  

Domnul deputat George Scutaru solicită prezentarea săptămânală a 
petiţiilor adresate acestei comisii, argumentând că asemenea petiţii, despre care 
se vorbeşte şi în presă, ar putea să pună în situaţii jenante pe deputaţi atunci când 
aceştia sunt întrebaţi de ziarişti, dar nu sunt informaţi în cadrul Comisiei. 

Domnul preşedinte Mihai Stănişoară propune ca la secretariatul Comisiei 
să se afle un dosar conţinând situaţia petiţiilor şi copii ale acestora. 

Domnul deputat Viorel Oancea, în legătură cu instituţiile din aria de 
competenţă a Comisiei, propune ca toate aceste instituţii să trimită programul 
lunar al principalelor activităţi iar membrii Comisiei să fie anunţaţi din timp şi la 
cabinetele parlamentare din teritoriu. 

Domnul preşedinte propune în acest sens o solicitare oficială, adresată la 
nivelului organelor centrale ale acestor instituţii. 

 
În ziua de 8 februarie 2006, la lucrările comune ale Comisiei pentru 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi Comisiei juridice, de disciplină 
şi imunităţi, ce se desfăşoară la sala „Mihai Viteazul”, sunt prezenţi 34 deputaţi. 
Din partea Comisiei pentru apărare participă la şedinţa comună 22 deputaţi, fiind 
absenţi, motivat, 2 deputaţi. 

Lucrările  sunt conduse de domnul deputat Mihai Stănişoară, preşedintele 
Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

Comisiile sunt de acord, cu unanimitate de voturi pentru dezbatera şi 
formularea unui raport comun asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 149/2005 privind unele măsuri pentru 
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asigurarea continuării activităţii Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor 
Securităţii. 

În cadrul dezbaterilor generale, se exprimă păreri ale membrilor 
comisiilor din care rezultă, pe de o parte necesitatea prelungirii activităţii 
Consiliului iar, pe de altă parte, motivaţii pentru încetarea funcţionării acestei 
instituţii. Participă la discuţii domnii deputaţi Viorel Oancea, George Scutaru, 
Niculae Mircovici, Dragoş Ujeniuc, Gheorghe Gabor, Mihăiţă Calimente, 
Marius Iriza, Petru Călian, Tiberiu Toro, Mihai Stănişoară, Cornel Ştirbeţ, 
George Băeşu, Traian Dobre, Augustin Zegrean Marcu Tudor şi Iosif Dan. 

În numele Grupului parlamentar al PRM, domnul deputat Marius Iriza 
arată motivele pentru care nu este de acord cu aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 149/2005. Domnul deputat Marcu Tudor întreabă cine va 
îndeplini atribuţiile Consiliului şi este de acord, totuşi, cu dezbateri viitoare în 
vederea adoptării, cu condiţia să participe la şedinţă şi  reprezentanţi ai CNSAS. 

La propunerea domnului deputat Petru Călian, se supune la vot amânarea 
dezbaterii proiectului de lege,  care este respinsă cu 11 voturi pentru amânare, 
29 voturi împotriva amânării şi o abţinere. 
 În urma încheierii dezbaterilor pe texte,  domnul deputat Mihai Stănişoară 
supune la vot proiectul de lege care, cu 34 voturi pentru şi 6 abţineri, este admis, 
urmând a se întocmi un raport comun favorabil. 
 În continuare, membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională se retrag din sala „Mihai Viteazul”, pentru discutarea unor 
probleme organizatorice.  

 
 
 

Preşedinte, 
 
 

Mihai Stănişoară    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red.exp. Mihai Ţăranu 


