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S I N T E Z A 
lucrărilor Comisiei din zilele de 16, 17 şi 18 mai 2006 

 
În ziua de 16 mai 2006, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările între orele 13.30 – 17.00, având 
următoarea ordine de zi: 

 
1.Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2006 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2006. 
 2.Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii lustraţiei, privind limitarea 
temporară a accesului la unele funcţii şi demnităţi publice pentru persoanele 
care au făcut parte din structurile de putere şi din aparatul represiv al 
regimului comunist. 
 
 La punctul 1 al ordinii de zi, în prezenţa reprezentantului Ministerului 
Finanţelor Publice, proiectul de lege  a fost analizat, supus la vot şi admis cu 
unanimitate de voturi, urmând a se formula un aviz comun împreună cu 
Comisia pentru apărare, ordine publică şi securitate naţională a Senatului şi 
depunerea acestui aviz la Birourile permanente şi la Comisiile pentru buget 
din cele două Camere, sesizate pentru dezbaterea în fond. 
 La punctul 2 al ordinii de zi, la solicitarea domnului deputat Viorel 
Oancea – iniţiator al proiectului Legii lustraţiei, dezbaterile asupra iniţiativei 
legislative au fost amânate, cu acordul membrilor Comisiei, pentru 
săptămâna 29 mai – 4 iunie 2006.  
 Din numărul total al membrilor Comisiei (24) au fost prezenţi 21 - 
Stănişoară Mihai, Bejinariu Eugen, Tudor Marcu, Scutaru Adrian George, 

aparare
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Amarie Constantin, Canacheu Costică, Calimente Mihăiţă, Hellvig Eduard 
Raul, Mircovici Niculae, Dan Iosif, Iriza Marius, Vlase Petru Gabriel, 
Oancea Viorel, Popp Cosmin Gabriel, Toró Tiberiu, Niţă Constantin, 
Săniuţă Marian Florian Văsioiu Horia, Voicu Cătălin, Voinea Florea, 
Zaharia Claudius Mihail şi au absentat 3 deputaţi - Buruiană Aprodu 
Daniela, Paşcu Ioan Mircea, şi Raicu Romeo Marius, acesta din urmă fiind 
înlocuit pe toată perioada sesiunii parlamentare de domnul deputat 
Ghiorghioni Ionesie, în conformitate cu prevederile art. 51 alin.(6) din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor. 
 

În ziua de 17 mai 2006, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările între orele 09.00 – 11.00, ordinea 
de zi cuprinzând un singur punct: 

- Dezbaterea şi avizarea în fond a propunerii legislative privind 
autorizarea interceptării comunicaţiilor în activităţile de realizare a 
securităţii naţionale. 
 În prezenţa şi cu acordul iniţiatorilor, membrii Comisiei, având în 
vedere că propunerea legislativă mai trebuie îmbunătăţită, precum şi faptul 
că înaintea adoptării unor asemenea reglementări trebuie adoptat pachetul de 
legi care vizează siguranţa naţională - care nu a fost încă înaintat de Guvern 
către Parlament, au hotărât amânarea dezbaterilor pentru următoarea sesiune 
parlamentară şi identificarea unei soluţii de prelungire a procesului legislativ 
în speţă, care să fie propusă spre aprobare Biroului permanent al Camerei 
Deputaţilor. 
 Din numărul total al membrilor Comisiei (24) au fost prezenţi 21- 
Stănişoară Mihai, Bejinariu Eugen, Tudor Marcu, Scutaru Adrian George, 
Amarie Constantin, Canacheu Costică, Calimente Mihăiţă, Hellvig Eduard 
Raul, Mircovici Niculae, Dan Iosif, Iriza Marius, Vlase Petru Gabriel, 
Oancea Viorel, Popp Cosmin Gabriel, Toró Tiberiu, Niţă Constantin, 
Săniuţă Marian Florian, Văsioiu Horia, Voicu Cătălin, Voinea Florea, 
Zaharia Claudius Mihail şi au absentat 3 deputaţi - Buruiană Aprodu 
Daniela, Paşcu Ioan Mircea- înlocuit de dl.dep. Ion Stan şi Raicu Romeo 
Marius, acesta din urmă fiind înlocuit pe toată perioada sesiunii 
parlamentare de domnul deputat Ghiorghioni Ionesie, în conformitate cu 
prevederile art. 51 alin.(6) din Regulamentul Camerei Deputaţilor. 
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În ziua de 18 mai 2006, membrii Comisiei pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională au desfăşurat activităţi de informare asupra 
problemelor de specialitate ale instituţiilor din aria de competenţă, conform 
repartiţiei pe subcomisii.  
 Din numărul total al membrilor Comisiei (24) au fost prezenţi 21- 
Stănişoară Mihai, Bejinariu Eugen, Tudor Marcu, Scutaru Adrian George, 
Amarie Constantin, Canacheu Costică, Calimente Mihăiţă, Hellvig Eduard 
Raul, Mircovici Niculae, Dan Iosif, Iriza Marius, Vlase Petru Gabriel, 
Oancea Viorel, Popp Cosmin Gabriel, Toró Tiberiu, Niţă Constantin, 
Săniuţă Marian Florian, Văsioiu Horia, Voicu Cătălin, Voinea Florea, 
Zaharia Claudius Mihail şi au absentat 3 deputaţi - Buruiană Aprodu 
Daniela, Paşcu Ioan Mircea, înlocuit de dl.dep. Ion Stan şi Raicu Romeo 
Marius, acesta din urmă fiind înlocuit pe toată perioada sesiunii 
parlamentare de domnul deputat Ghiorghioni Ionesie, în conformitate cu 
prevederile art. 51 alin.(6) din Regulamentul Camerei Deputaţilor. 
 
 
 

 
Preşedinte, 

 
Mihai  Stănişoară 

 
 
 


