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S I N T E Z A 
lucrărilor Comisiei din zilele de 14 şi 15 martie 2006 

 
În ziua de 14 martie 2006, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională şi-a desfăşurat lucrările între orele 13.00 – 17.00, având următoarea ordine de 
zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea în fond a propunerii legislative privind pregătirea 
populaţiei pentru apărare. 

2. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 210/2005 pentru modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 7/1998 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului militar şi 
civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unităţi, unităţilor şi 
formaţiunilor din compunerea Ministerului Apărării Naţionale. 

3. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 166/2005 privind aprobarea scoaterii din 
rezervele de stat a unor cantităţi de carburanţi şi lubrifianţi, care vor fi acordate, în mod 
gratuit, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi 
Serviciului Român de Informaţii. 

La punctul 1 al ordinii de zi,  membrii Comisiei, în prezenţa  reprezentanţilor 
Ministerului Apărării Naţionale au adoptat o formă de principiu a  acestei propuneri 
legislative, precum şi o serie de amendamente, urmând ca raportul să fie completat, 
finalizat şi prezentat Biroului Comisiei, după primirea punctului de vedere al Guvernului, 
solicitat la data de 14 februarie 2006.  

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, admiterea proiectului de lege în forma pe care a adoptat-o şi Senatul, urmând ca 
hotărârea să fie comunicată Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, în vederea 
întocmirii unui raport  comun.  
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La punctul 3 al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi,  admiterea   proiectului de lege în forma prezentată şi întocmirea unui raport 
favorabil.  
 Din numărul total al membrilor Comisiei (24) au fost prezenţi 21 (Stănişoară 
Mihai, Bejinariu Eugen, Tudor Marcu, Scutaru Adrian George, Amarie Constantin, 
Buruiană Aprodu Daniela, Calimente Mihăiţă, Canacheu Costică, Dan Iosif, Iriza Marius, 
Mircovici Niculae, Niţă Constantin, Oancea Viorel, Popp Cosmin Gabriel, Raicu Romeo 
Marius, Săniuţă Marian Florian, Toró Tiberiu, Văsioiu Horia, Voicu Cătălin, Voinea 
Florea, Zaharia Claudius Mihail) şi au absentat, motivat, 3 deputaţi (Hellvig Eduard Raul, 
Paşcu Ioan Mircea şi Vlase Petru Gabriel).  

 
În ziua de 15 martie 2006, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi-au desfăşurat lucrările în 
comun, între orele 09.30 – 15.00, având la ordinea de zi dezbaterea şi avizarea în fond, în 
procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 16/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 187/1999 privind 
accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politică  

Membrii Comisiilor au hotărât, cu unanimitate de voturi,  admiterea   cu 
modificări a proiectului de lege şi întocmirea unui raport favorabil. Amendamentele 
admise, cât şi cele respinse, sunt menţionate în raport.  
 Din numărul total al membrilor Comisiei (24) au fost prezenţi 21 (Stănişoară 
Mihai, Bejinariu Eugen, Tudor Marcu, Scutaru Adrian George, Amarie Constantin, 
Buruiană Aprodu Daniela, Calimente Mihăiţă, Canacheu Costică, Dan Iosif, Iriza Marius, 
Mircovici Niculae, Niţă Constantin, Oancea Viorel, Popp Cosmin Gabriel, Raicu Romeo 
Marius, Săniuţă Marian Florian, Toró Tiberiu, Văsioiu Horia, Voicu Cătălin, Voinea 
Florea, Zaharia Claudius Mihail) şi au absentat, motivat, 3 deputaţi (Hellvig Eduard Raul, 
Paşcu Ioan Mircea şi Vlase Petru Gabriel).  
 
  

 
Preşedinte, 

 
Mihai Stănişoară 

 


