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P R O C E S – V E R B A L 
al şedinţelor Comisiei din zilele de 14 şi 15 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  aprobă 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 modificarea şi 
completarea Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă 
 3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind pregătirea 
populaţiei pentru apărare.  

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. 

Până la intrarea primilor invitaţi în sala de şedinţe, domnul deputat Mihai 
Stănişoară prezintă situaţia subcomisiilor constituie în vederea exercitării 
activităţilor de control parlamentar şi dispune completările şi modificările 
intervenite, ca urmare a solicitărilor membrilor Comisiei. 
 Se trece la discutarea  proiectului de lege aflat la punctul 1 al ordinii de zi.  
 Din partea Ministerului Apărării Naţionale participă domnii Marius Bălu, 
Paul Nenciu şi doamna Aurora Hidec. 
 Din  partea iniţiatorilor  participă la dezbateri doamna senator Virginia 
Vedinaş, care prezintă obiectul iniţiativei legislative.  
 În cuvântul său, domnul Marius Bălu – secretar de stat, prezintă 
membrilor Comisiei o serie de motive pentru eliminarea art. 4 din cuprinsul 
proiectului, întrucât contravine prevederilor art. 17 din Legea nr. 213/1998, în 
sensul că imobilele proprietate publică a statului nu pot fi date în folosinţă 
gratuită pe termen nelimitat, aşa cum este cazul în speţa de faţă. Mai motivează 
propunerea sa şi cu argumentul că ministerul respectiv foloseşte imobilul, acesta 
fiind ocupat de structuri locale aflate în subordine, iar pentru cedarea acestuia 
este necesar avizul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. 
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 Domnul deputat Marius Iriza, în cuvântul său, arată că nu este de acord cu 
susţinerea reprezentantului Ministerului Apărării Naţionale, întrucât multe dintre 
clădirile aparţinând acestui minister vor fi redistribuite pentru alte destinaţii iar 
avizul invocat se poate obţine, dacă este solicitat. 
 Domnul deputat Eugen Bejinariu  susţine faptul că trecerea imobilului la 
Institutul de Ştiinţe Administrative Paul Negulescu trebuie să se facă  în acord 
cu  prevederile Legii nr. 213/1998. 
 Domnul deputat Marian Săniuţă propune solicitarea unui punct de vedere 
al Ministerului Administraţiei şi Internelor. 
 Domnul deputat Mihăiţă Calimente întreabă iniţiatorul dacă acest institut 
are o recunoaştere europeană, doamna senator Virginia Vedinaş răspunzând că  
va funcţiona sub tutela institutului internaţional de specialitate de la Bruxelles. 
 Domnul deputat Romeo Raicu arată că problema cea mai importantă este 
cedarea imobilului de către Ministerul Apărării Naţionale, iar avizul Comisiei 
trebuie să vizeze, în principal, acest aspect. 
 Mai participă la discuţii domnii deputaţi Viorel Oancea, Marcu Tudor, 
Iosif Dan, Costică Canacheu. 
 După încheierea dezbaterilor, invitaţii părăsesc sala de şedinţe şi urmează 
supunerea la vot a proiectului de lege. 
 Domnul preşedinte Mihai Stănişoară, potrivit discuţiilor, prezintă cele trei 
variante posibile, adică admiterea cu modificări prin eliminarea art. 4, admiterea 
fără modificări sau respingerea proiectului. În urma supunerii la vot, cu 2 voturi 
pentru, 10 voturi împotrivă şi 5 abţineri, membrii Comisiei au hotărât 
formularea unui aviz de respingere a proiectului de lege. 
 La punctul 2 al ordinii de zi,  aflându-se proiectul privind modificarea şi 
completarea Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, participă în calitate de 
invitaţi domnii Alexandru Mircea – secretar de stat şi gl.mr. Vladimir Secară  – 
inspector general, din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor, domnii 
Marius Bălu – secretar de stat şi şef al Departamentului pentru Relaţia cu 
Parlamentul, Armonizare Legislativă şi Relaţii Publice, mr.Paul Nenciu - şef 
birou Relaţia cu Parlamentul şi Guvernul din Direcţia Legislaţie şi Asistenţă 
Juridică, col. Marian Buciuman, din Statul Major General şi doamna col. Sofia 
Balaban – consilier juridic, toţi din cadrul Ministerului Apărării Naţionale. 
 Domnul preşedinte Mihai Stănişoară reaminteşte obiectul de reglementare 
al proiectului de lege şi confirmă primirea avizelor favorabile de la Comisia 
juridică, respectiv Comisia pentru administraţie publică (în timpul lucrărilor este 
adus şi avizul favorabil al Comisiei pentru buget).  
 Domnul secretar de stat Alexandru Mircea prezintă proiectul legii de 
modificare şi explică principalele prevederi ale acestuia. 
 În cadrul dezbaterilor generale, are cuvântul domnul deputat Viorel 
Oancea, care cere lămuriri invitaţilor în legătură cu definirea situaţiilor  de 
protecţie civilă. 
 Domnul deputat Marian Săniuţă, în intervenţia sa, arată că nu este de 
acord cu formularea de la art. 21 alin. (3) şi solicită eliminarea punctului 8 din 
proiect. În urma dicuţiilor asupra acestui aspect, domnul deputat propune şi 
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eliminarea punctului 9 din proiect. Nefiind admise, propunerile urmează a fi 
menţionate la Cap.II din raportul Comisiei, ca amendamente respinse. 
 Domnul deputat Marcu Tudor susţine propunerile domnului deputat 
Marian Săniuţă. 
 În cuvântul său, domnul deputat Marius Iriza arată că este necesară 
menţinerea textelor în discuţie, argumentând în acest sens. 
 Domnul deputat Cosmin Popp este de acord cu menţinerea textului propus 
de Guvern şi face precizarea că această prevedere este una generală, care 
urmează a fi dezvoltată prin norme specifice de aplicare a legii. 
 Are cuvântul domnul deputat Iosif Dan, care nu este de acord cu 
modificarea propusă la art. 61 alin. (1). În cadrul discuţiilor pe acest text, 
domnul deputat Tiberiu Toro susţine că prevederea trebuie menţinută în lege. 
 După dezbaterea pe articole, proiectul de lege este supus votului final al 
membrilor Comisiei şi este admis cu 11 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi o 
abţinere, urmând a se întocmi un raport favorabil adoptării de către plenul 
Camerei Deputaţilor. 
 În continuarea lucrărilor Comisiei urmează dezbaterea propunerii 
legislative aflate la punctul 3 al ordinii de zi, care este prezentată de către unul 
dintre iniţiatori – domnul deputat Mihail Zaharia. Alături de reprezentanţii 
Ministerului Apărării Naţionale menţionaţi mai sus, la dezbaterea acestei 
iniţiative legislative mai participă şi col. I.Şerban, care relatează că la acest 
minister este în curs de finalizare proiectul legii pregătirii populaţiei pentru 
apărare, îmbunătăţit faţă de propunerea legislativă care se discută în prezent. 
 Pe această temă au loc o serie de intervenţii la care participă domnii 
deputaţi George Scutaru, Romeo Raicu, Tiberiu Toro, Mihai Stănişoară, Marcu 
Tudor, Iosif Dan, Eugen Bejinariu şi domnul deputat Marius Iriza, care propune 
amânarea dezbaterii până la sosirea unui punct de vedere al Guvernului. 
Membrii Comisiei sunt de acord cu această propunere, urmând ca iniţiativa 
legislativă să fie dezbătută după cunoaşterea respectivului punct de vedere.  
 Domnul preşedinte Mihai Stănişoară anunţă că ordinea de zi a fost 
epuizată şi întreabă membrii Comisiei dacă mai doresc să prezinte şi alte 
probleme pe care le consideră a fi de interes general. 
 Domnul deputat Tiberiu Toro intervine în legătură cu situaţiile arătate în 
petiţii adresate Comisiei, potrivit cărora sunt încălcate unele drepturi 
fundamentale ale cetăţenilor, prin ascultarea ilegală de către autorităţi a 
posturilor telefonice. Urmează discuţii legate de obiectul de activitate al 
Comisiei, sub aspectul exercitării controlului parlamentar. 
 Cu referire specială la petiţia domnului Dan Costache Patriciu, domnul 
deputat Mihai Stănişoară citează pasaje din aceasta şi explică motivul pentru 
care ar trebui trimisă Procurorului general şi Comisiei pentru abuzuri. 
 Domnul deputat Tiberiu Toro propune verificarea, în limita competenţei 
Comisiei, pe cazuri, a respectării legii în activitatea desfăşurată de organele 
abilitate în acest sens. 
 Domnul deputat George Scutaru propune audierea la Comisie a domnilor 
Radu Timofte, Virgil Ardelean şi Dinu Patriciu. 
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 Domnul deputat Dan Iosif, în legătură cu pachetul de legi discutat la 13 
februarie în cadrul şedinţei Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, îşi exprimă 
dorinţa ca aceste legi să fie puse la dispoziţia membrilor Comisiei. Nu este de 
acord cu numărul mare de aprobări pentru ascultarea telefoanelor. 
 Domnul deputat Marian Săniuţă are trei probleme de pus în discuţie, şi 
anume: a) solicitarea bilanţurilor anuale sau a unor informări întocmite de 
instituţiile aflate în competenţa Comisiei, din care să rezulte şi situaţia 
mandatelor de ascultare, b) prezentarea de către conducătorii instituţiilor 
respective a unor rapoarte, aşa cum prevede Regulamentul Camerei Deputaţilor 
la art. 54 alin. (2) şi c)l lămurirea unor aspecte privind declaraţiile identice ale 
Preşedintelui României şi ale domnului senator Ioan Talpeş, în legătură cu 
existenţa unor servicii private care desfăşoară activităţi paralele cu serviciile de 
informaţii. 
 La întrebarea adresată de domnul deputat Marius Iriza referitoare la 
audierea unor şefi ai instituţiilor aflate în competenţa Comisiei, domnul 
preşedinte Mihai Stănişoară explică faptul că aceştia trebuie chemaţi în 
momentul când au într-adevăr ceva de relatat, atunci când anumite cazuri au fost 
instrumentate şi documentate şi mai precizează faptul că subcomisiile trebuie să 
ţină o legătură mai strânsă cu şefii acestor instituţii. 
 Domnul deputat Tiberiu Toro propune audierea la sediul Comisiei a 
domnilor Dinu Patriciu, Radu Timofte şi Virgil Ardelean, solicitarea de 
documente constând în bilanţuri şi informări, precum şi formularea unei cereri la 
Biroul permanent al Camerei Deputaţilor de a se constitui o comisie de anchetă 
care să verifice legalitatea ascultării convorbirilor telefonice. 
 Domnul preşedinte Mihai Stănişoară intervine, concluzionând că, în baza 
solicitării bilanţurilor şi rapoartelor de la aceste instituţii se poate verifica şi 
aspectul de legalitate al ascultării telefoanelor. 
 Domnul deputat Marian Săniuţă propune ca aceste activităţi să se 
desfăşoare fără a fi aduse la cunoştinţa presei.  
 Cu precizările necesare şi concluziile rezultate în cadrul lucrărilor, 
domnul preşedinte Mihai Stănişoară anunţă închiderea şedinţei. 
 

 
 

Preşedinte, 
 
 

Mihai Stănişoară    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red.exp. Mihai Ţăranu 


