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  Către, 

BIROURILE PERMANENTE 
ALE 

CAMEREI DEPUTAŢILOR ŞI SENATULUI 
 
 
 
 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN privind propunerile nominale 

pentru 9 locuri în Colegiul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, potrivit 

înţelegerii între liderii grupurilor parlamentare, primite cu adresa cu nr.368BP, 380BP, 

359BP, 351BP, 353BP din 26 martie 2018 de Birourile permanente reunite ale Camerei 

Deputaţilor şi Senatului, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi a Camerei 

Deputaţilor, la care este înregistrat cu nr. 4c-11/247 din 26 martie 2018 şi Comisiei 

juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului, la care este înregistrat cu 

nr. XIX/28 din 26 martie 2018. 

 

  

   PREŞEDINTE,                                                       PREŞEDINTE, 
 
        Eugen NICOLICEA                 Robert CAZANCIUC 
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RAPORT COMUN 
 
 

 Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au analizat în şedinţa din data de 26 

martie 2018 propunerile nominale pentru 9 locuri în Colegiul Naţional pentru Studierea Arhivelor 

Securităţii, primite de la Preşedintele României, Prim-ministru şi grupurile parlamentare, potrivit 

înţelegerii între liderii acestora. 

 Birourile permanente reunite au decis să transmită aceste propuneri Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi din Camera Deputaţilor pentru ca, împreună cu Comisia juridică de la Senat, să 

audieze candidaţii propuşi. 

 În conformitate cu prevederile art. 17 al Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.24/2008, cu 

modificările şi completările ulterioare, membrii Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea 

Arhivelor Securităţii sunt numiţi de Parlament, pe un mandat de şase ani, după cum urmează: 

-  un membru propus de Preşedintele României 

-  un membru propus de Primul Ministru  

- 9 membri la propunerea grupurilor parlamentare potrivit configuraţiei politice a celor două Camere.  

 Alin.(4) al art.17 din OUG nr.24/2008, cu modificările şi completările ulterioare, reglementează 

condiţiile impuse candidaţilor nominalizaţi pentru funcţiile de membru în Colegiu, respectiv: 

“Propunerile sunt însoţite de: curriculum vitae, copii de pe fişele cu privire la antecedentele penale, 

declaraţiile pe propria răspundere ale candidaţilor în sensul că nu au avut calitatea de lucrător al 

Securităţii sau de colaborator al acesteia.”  

 

 Preşedintele României, în temeiul art.17 alin. (2) lit. a) din OUG nr.24/2008 privind accesul la 

propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, 

a propus-o pe doamna Alexandra Toader pentru numirea în calitatea de membru în Colegiul Naţional 

pentru Studierea Arhivelor Securităţii, pentru un mandat de 6 ani. 



 Dosarul candidatului conţine curriculum vitae, certificat de cazier judiciar şi declaraţie pe 

propria răspundere că nu a avut calitatea de lucrător al securităţii sau de colaborator al acesteia. 

 

 Primul Ministru al României, în temeiul art.17 alin. (2) lit. b), alin. (3) şi (7) din OUG 

nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 293/2008, l-a propus pe domnul Constantin Buchet în vederea numirii în 

calitate de membru al Colegiului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, pentru un mandat de 6 

ani. 

 Dosarul candidatului conţine curriculum vitae, certificat de cazier judiciar şi declaraţie pe 

propria răspundere. 

 

 Grupurile Parlamentare ale Partidului Social Democrat din Camera Deputaţilor şi Senat, în 

conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) lit. c) din OUG 24/2008, au avut următoarele propuneri:  

 - Blănariu Valentin – dosarul candidatului conţine curriculum vitae, certificat de cazier 

judiciar şi declaraţie pe propria răspundere că nu a avut calitatea de lucrător al securităţii sau de 

colaborator al acesteia; 

 - Cioflâncă Adrian Mihai - dosarul candidatului conţine curriculum vitae, certificat de cazier 

judiciar şi declaraţie pe propria răspundere că nu a avut calitatea de lucrător al securităţii sau de 

colaborator al acesteia; 

 - Precul Cătălin Boris - dosarul candidatului conţine curriculum vitae, certificat de cazier 

judiciar, declaraţie pe propria răspundere că nu a avut calitatea de lucrător al securităţii sau de 

colaborator al acesteia şi copie carte de identitate; 

 - Ionescu Cazemir Benedict - dosarul candidatului conţine curriculum vitae, certificat de 

cazier judiciar şi declaraţie pe propria răspundere că nu a avut calitatea de lucrător al securităţii sau de 

colaborator al acesteia; 

 - Vuvrea Nicolae - dosarul candidatului conţine curriculum vitae, certificat de cazier judiciar, 

declaraţie pe propria răspundere că nu a avut calitatea de lucrător al securităţii sau de colaborator al 

acesteia şi copie carte de identitate; 

 

 Grupurile parlamentare USR din Camera Deputaţilor şi Senat, în conformitate cu prevederile 

art. 17 alin. (2) lit. c) din OUG 24/2008, au propus pentru poziţia de membru al Colegiului Naţional 

pentru Studierea Arhivelor Securităţii, pentru un mandat de 6 ani, pe doamna Nagâţ Germina Ana.  

 Dosarul candidatului conţine curriculum vitae, certificat de cazier judiciar şi declaraţie pe 

propria răspundere că nu a avut calitatea de lucrător al securităţii sau de colaborator al acesteia. 

 

 Grupurile parlamentare ale UDMR din Camera Deputaţilor şi Senat, în conformitate cu 

prevederile art. 17 alin. (2) lit. c) din OUG 24/2008, au propus pentru poziţia de membru al Colegiului 



Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, pentru un mandat de 6 ani, pe domnul Ladislau 

Antoniu Csendes. 

 Dosarul candidatului conţine curriculum vitae, certificat de cazier judiciar şi declaraţie pe 

propria răspundere. 

 

 Candidaţii propuşi pentru cele nouă locuri în Colegiul Naţional pentru Studierea Arhivelor 

Securităţii au fost prezenti în cadrul dezbaterilor celor două Comisii juridice din Camera Deputaţilor  şi 

Senat, reunite în şedinţă comună, în data de 27 martie 2018, conform art. 11 lit. c) şi art. 12 din 

Regulamentul şedinţelor comune. 

 Preşedintele de şedinţă, domnul deputat Eugen Nicolicea, în urma verificării dosarelor a 

constatat că acestea îndeplinesc condiţiile impuse de lege şi a supus votului avizarea tuturor candidaţilor 

trecuţi pe buletinele de vot. 

 Domnul Preşedinte a menţionat că există Curriculum Vitae şi că deputaţii şi senatorii prezenţi 

pot să adreseze întrebări candidaţilor. 

 Domnul deputat Stelian – Cristian Ion a adresat domnului Cazimit Benedict Ionescu o întrebare 

referitoare la situaţia Dosarului penal “Mineriada”. Domnul deputat Florin Iordache a precizat că această 

întrebare excede audierii şi că încalcă prezumţia de nevinovăţie. 

 Domnul preşedinte de şedinţă Eugen Nicolicea a respins această întrebare, deoarece orice 

comentariu cu privire la un dosar în curs a fost taxat de CSM, drept încălcare a independenţei sistemului 

judiciar şi orice dezbatere pe marginea unui dosar în curs ar încălca practica instituită de CSM. 

 În consecinţă, cele două Comisii juridice ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, întrunite în 

şedinţă comună, au aprobat, cu majoritate de voturi, Raportul comun favorabil privind propunerile 

nominale pentru nouă locuri în Colegiul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, urmând ca 

acesta să fie înaintat Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, pentru a fi înscris pe 

ordinea de zi a Plenului reunit al celor două Camere ale Parlamentului României. 

 
 

 

 
 
 

PREŞEDINTE,                                                                      PREŞEDINTE, 
 
       Eugen NICOLICEA                             Robert CAZANCIUC 
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