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CAMERA DEPUTAŢILOR                                                   SENAT 
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BIROULUI PERMANENT 

 AL 

 CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI 

 

 

În şedinţa comună din data de 3.10.2018 Birourile permanente 
reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au decis să transmită Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor şi Comisiei juridice, de 
numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului solicitarea privind întocmirea 
unui Raport comun cu privire la audierea candidaţilor pentru numirea unui 
membru în Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii. 
 
 
          PREŞEDINTE,                                                          PREŞEDINTE, 
 
Senator Robert CAZANCIUC                                    Deputat Nicuşor HALICI 
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CAMERA DEPUTAŢILOR                                      SENAT 

 
 

RAPORT COMUN 
privind numirea unui candidat pentru funcţia de membru al Colegiului 

Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii  
 
 

  Birourile permanente ale Camerei Depăutaţilor şi Senatului, reunite 
în şedinţa din 3 octombrie 2018 au hotărât declanşarea procedurii de numire a 
unui membru în Colegiul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii. 

De asemenea, Birourile permanente reunite au hotărât ca propunerea 
nominală să fie transmisă Comisiilor juridice ale Parlamentului în vederea 
audierii candidatului şi a întocmirii unui raport comun, în conformitate cu 
prevederile art.9 şi 10 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului. 

Grupurile parlamentare pot face propuneri nominale pentru această 
funcţie, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2008 privind accesul 
la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.293/2008. 

În conformitate cu dispoziţiile art.17 alin.(2) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar şi 
deconspirarea Securităţii, care la lit. c) prevede că numirea, de către Parlament, 
în Colegiul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, a 9 
membri se face la propunerea grupurilor parlamentare, potrivit configuraţiei 
politice a celor două Camere. 

Cu adresa nr.1394 BP din 24.10.2018, Biroul permanent al Camerei 
Deputaţilor a transmis Comisiei juridice a Camerei Deputaţilor propunerea 
Grupurilor parlamentare PNL din Camera Deputaţilor şi Senatului prin care este 
nominalizat domnul Dinu Zamfirescu ca membru al Colegiului Consiliului 
Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, potrivit Ordonanţei de urgenţă a 
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Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea 
Securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.293/2008. 
   

   În şedinţa comună din 6 noiembrie 2018, membrii celor două 
Comisii juridice analizând documentaţia transmisă, curriculum vitae al 
candidatului, declaraţia pe propria răspundere că nu a avut calitatea de lucrător al 
securităţii şi, potrivit legislaţiei în materie în vigoare, procedând la audierea 
acestuia au constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale şi au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să adopte raport favorabil în vederea numirii pentru 
funcţia de membru al Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor 
Securităţii a domnului Dinu Zamfirescu, la propunerea grupurilor parlamentare 
ale Partidului Naţional Liberal din Senat şi Camera Deputaţilor. 

În consecinţă, membrii celor două Comisii juridice au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, să supună, plenului reunit al Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, raportul comun favorabil privind numirea domnului Dinu 
Zamfirescu ca membru al Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea 
Arhivelor Securităţii, potrivit art.1 pct.21 din Regulamentul şedinţelor comune 
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului şi alin.(3) al art.17 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea 
Securităţii. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
          PREŞEDINTE,                                                          PREŞEDINTE, 
 
Senator Robert CAZANCIUC                                    Deputat Nicuşor HALICI
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