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Comisia pentru apărare, ordine                                Bucureşti, 13.10.2006 
           publică  şi   siguranţă  naţională                                Nr. 32/678                                              
 
 

S I N T E Z A 
lucrărilor Comisiei din zilele de 10 şi 11 octombrie 2006 

 
În zilele de  10 şi 11 octombrie 2006, Comisia pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările după următoarea ordine de 
zi: 

1.Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului 
între Guvernul României şi Guvernul Republicii Polonia privind protecţia 
reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 5 iulie 2006. 

2. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului 
între Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia privind cooperarea în 
domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii organizate transnaţionale, a 
terorismului şi a altor tipuri de infracţiuni, semnat la Bucureşti la 10 iulie 2006. 

3.Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind completarea art. X din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional 
corespunzător desfăşurării  activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de 
identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi 
certificatele de înmatriculare a vehiculelor. 

4.Dezbaterea în fond a propunerii legislative privind modificarea şi 
completarea Legii nr. 187 din 7 decembrie 1999 privind accesul la propriul dosar 
şi deconspirarea securităţii ca poliţie politică. 

5.Dezbaterea în fond a propunerii legislative privind interzicerea recrutării, 
folosirii, finanţării şi instruirii mercenarilor. 

 
La punctele 1 şi 2  ale ordinii de zi,  membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi,  formularea unor rapoarte favorabile adoptării respectivelor 
proiecte de lege.  
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 La punctul 3  al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, emiterea unui aviz favorabil. 
 La punctul 4 de pe ordinea de zi,  membrii Comisiei au hotărât amânarea 
dezbaterilor pentru următoarea săptămână, pentru cunoaşterea punctului de vedere 
al Guvernului .  
 La punctul 5 al ordinii de zi,  membrii Comisiei au hotărât amânarea 
dezbaterilor şi solicitarea unor puncte de vedere de la Ministerul Administraţiei şi 
Internelor, Serviciul Român de Informaţii, Ministerul Apărării, Ministerul 
Afacerilor Externe, Serviciul de Informaţii Externe şi Ministerul Integrării 
Europene.  
 

Din numărul total al membrilor Comisiei (24) au fost prezenţi 20 
(Stănişoară Mihai, Hellvig Eduard Raul, Bejinariu Eugen, Amarie Constantin, 
Scutaru Adrian George, Mircovici Niculae, Niţă Constantin, Toro Tiberiu, Tudor 
Marcu, Canacheu Costică, Calimente Mihăiţă, Iriza Marius, Oancea Viorel, 
Săniuţă Marian Florian, Popp Cosmin Gabriel, Văsioiu Horia, Vlase Petru Gabriel, 
Voicu Cătălin, Voinea Florea, Zaharia Claudius Mihail) şi au absentat  4 
deputaţi:  Dan Iosif şi Paşcu Ioan Mircea, din Grupul parlamentar al P.S.D., Raicu 
Romeo Marius – din Grupul parlamentar al P.D. - înlocuit pe toată perioada 
sesiunii parlamentare de domnul deputat Ghiorghioni Ionesie, în conformitate cu 
prevederile art. 51 alin.(6) din Regulamentul Camerei Deputaţilor şi Buruiană 
Aprodu Daniela, din Grupul parlamentar al P.R.M.. 

 
 
 
 

       Vicepreşedinte, 
 

       Marian Săniuţă 
 
 


