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S I N T E Z A 
lucrărilor Comisiei din zilele de 9, 10 şi 11 mai 2006 

 
În ziua de 9 mai 2006, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările între orele 14.00 – 18.00, având 
următoarea ordine de zi: 

1. Alegerea unui vicepreşedinte al Comisiei. 
2. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 11/2006 pentru prevenirea şi combaterea 
violenţei în sport. 

3. Dezbaterea în fond a propunerii legislative privind clasificarea 
informaţiilor care vizează măsurile tinerilor.  

4. 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.  

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea 
Convenţiei internaţionale privind reprimarea actelor de terorism 
nuclear, semnată la New York la 14 septembrie 2005. 

6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea 
Acordului între Guvernul României şi Guvernul Regatului Ţărilor de 
Jos privind acordarea de privilegii şi imunităţi ofiţerilor de legătură 
români la Oficiul European de Poliţie, realizat prin schimb de note 
verbale la 17 ianuarie 2006.  

7. Dezbaterea propunerii legislative privind interzicerea organizaţiilor, 
simbolurilor, doctrinelor şi ideologiilor comuniste. 

8. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru completarea art.5 
din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 
public. 

 La punctul 1 al ordinii de zi, Membrii comisiei au constatat că sunt 
îndeplinite condiţiile  art. 45 alin. (3) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat şi,  în urma  discuţiilor şi  a supunerii 

aparare
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la vot,  s-a hotărât cu  unanimitate de voturi ca una dintre funcţiile de 
vicepreşedinte   al Comisiei  pentru    apărare,     ordine      publică        şi     
siguranţă  naţională  să  fie  ocupată de domnul deputat Marian  Săniuţă. 
 La punctul 2 al ordinii de zi, membrii Comisiei au analizat Ordonanţa 
Guvernului nr. 11/2006 şi au hotărât aprobarea acesteia cu modificări. 
Amendamentele admise şi cele respinse sunt redate în raportul comun al 
Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi Comisiei 
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport.  
 La punctul 3 al ordinii de zi, cu a cărui dezbatere a fost încheiată 
şedinţa, membrii Comisiei au hotărât să propună plenului Camerei 
Deputaţilor respingerea propunerii legislative. 
 Din numărul total al membrilor Comisiei (24) au fost prezenţi 20 
(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 4 deputaţi: (Stănişoară Mihai, 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 10 mai 2006, între orele 09.30 – 13.00 au fost reluate 
dezbaterile asupra iniţiativelor legislative înscrise pe ordinea de zi. 
 
 Punctul 4 al ordinii de zi a fost amânat datorită imposibilităţii 
membrilor Comisiei pentru apărare, ordine publică şi securitate naţională a 
Senatului de a participa la lucrări, în vederea emiterii unui aviz comun.
 La punctele 5 şi 6 ale ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectelor de lege, în forma 
prezentată de iniţiator. 
 La punctele 7 şi 8 ale ordinii de zi, membrii Comisiei, au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, formularea unor avize negative. 
 Din numărul total al membrilor Comisiei (24) au fost prezenţi 20 
(Bejinariu Eugen, Tudor Marcu, Scutaru Adrian George, Amarie Constantin, 
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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 4 deputaţi: (Stănişoară Mihai, 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 11 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 20 
(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 4 deputaţi: (Stănişoară Mihai, 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). 
 
 
 

 
Vicepreşedinte, 

 
Marcu Tudor 

 
 


