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S I N T E Z A 
lucrărilor Comisiei din zilele de 30, 31 octombrie, 1 şi 2 noiembrie 2006 

 
 În ziua de 30 octombrie 2006, între orele 9.30 – 16.00, Comisia pentru 
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională împreună cu Comisia pentru 
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a Senatului şi-a desfăşurat 
lucrările, având la ordinea de zi Dezbaterea şi avizarea în comun a proiectului 
Legii bugetului de stat pe anul 2007.  
 În prezenţa miniştrilor, secretarilor de stat şi şefilor instituţiilor din 
domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, în calitate de 
ordonatori principali de credite, membrii Comisiilor au hotărât avizarea 
favorabilă a proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2007 pentru acest 
domeniu şi au admis un amendament de suplimentare a bugetului Ministerului 
Apărării, cu suma de 841.000 mii lei.  
 În zilele de 31 octombrie, 1 şi 2 noiembrie 2006, Comisia pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările, după următoarea 
ordine de zi: 
1. Reexaminarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2006 

privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului militar şi 
funcţionarilor publici cu statut special din instituţiile publice de apărare 
naţională, ordine publică şi siguranţă naţională. 

2. 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 (PL.x. 643/2006), în 
şedinţă comună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, pentru 
întocmirea unui raport comun suplimentar. 

3. Dezbaterea în fond a propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.187 din 07/12/1999 privind accesul la propriul dosar 
şi deconspirarea poliţiei politice comuniste (PL.x. 703/2006), în şedinţă 
comună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

4. Dezbaterea propunerii legislative pentru completarea art.14 din Legea 
nr.187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca 
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poliţie politică (PL.x. 704/2006, în şedinţă comună cu Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi. 

 
 La punctul 1 al ordinii de zi,  membrii Comisiei au hotărât  amânarea 
reexaminării  legii pentru săptămâna următoare. 

La punctul  2   al ordinii de zi,  membrii Comisiilor, în urma dezbaterilor 
asupra formulărilor propuse de iniţiator, au hotărât menţinerea raportului iniţial 
de respingere.  
 La punctul 3 al ordinii de zi,  membrii Comisiilor au hotărât să propună 
Plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative.   
 La punctul 4 al ordinii de zi,  membrii Comisiiilor au hotărât amânarea 
dezbaterilor pentru ziua de 8 noiembrie 2007. 
 

În zilele de 31 octombrie şi 1 noiembrie 2006, din numărul total al 
membrilor Comisiei (24) au fost prezenţi 22 (Stănişoară Mihai, Săniuţă 
Marian Florian, Tudor Marcu, Scutaru Adrian George, Hellvig Eduard Raul, 
Bejinariu Eugen, Amarie Constantin, Buruiană Aprodu Daniela, Mircovici 
Niculae, Niţă Constantin, Toro Tiberiu, Canacheu Costică, Calimente Mihăiţă, 
Iriza Marius, Oancea Viorel, Paşcu Ioan Mircea, Popp Cosmin Gabriel, 
Văsioiu Horia, Vlase Petru Gabriel, Voicu Cătălin, Voinea Florea, Zaharia 
Claudius Mihail) şi au absentat  2 deputaţi: Dan Iosif, din Grupul 
parlamentar al P.S.D. şi Raicu Romeo Marius, din Grupul parlamentar al P.D., 
înlocuit pe toată perioada sesiunii parlamentare de domnul deputat Ghiorghioni 
Ionesie.  

 
În ziua de 2 noiembrie 2006, din numărul total al membrilor Comisiei 

(24) au fost prezenţi 21 (Stănişoară Mihai, Săniuţă Marian Florian, Tudor 
Marcu, Scutaru Adrian George, Hellvig Eduard Raul, Bejinariu Eugen, Amarie 
Constantin, Buruiană Aprodu Daniela, Niţă Constantin, Toro Tiberiu, 
Canacheu Costică, Calimente Mihăiţă, Iriza Marius, Oancea Viorel, Paşcu Ioan 
Mircea, Popp Cosmin Gabriel, Văsioiu Horia, Vlase Petru Gabriel, Voicu 
Cătălin, Voinea Florea, Zaharia Claudius Mihail) şi au absentat  3 deputaţi: 
Dan Iosif, 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 şi Mircovici Niculae, din Grupul parlamentar al 
Minorităţilor Naţionale. 

 
 

Vicepreşedinte, 
 
 

 Marcu  TUDOR 
 


