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BIROURILOR  PERMANENTE  REUNITE    

 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN referitor la Raportul de 

activitate pe anul 2017 al Consiliului Naţional pentru Studierea  Arhivelor Securităţii, 

întocmit de Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor şi 

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări a Senatului, la solicitarea 

Birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, întrunite în şedinţa 

comună din 17 aprilie 2018. 

 

 

                       PREŞEDINTE                                    PREŞEDINTE 

                     Nicuşor HALICI                   Robert-Marius CAZANCIUC 

 

Bucureşti, 26.02.2019 

florica.manole
Original



  

 

 

 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 
        CAMERA DEPUTAŢILOR                                       SENAT                                                
         Comisia juridică, de disciplină            Comisia juridică, de numiri,disciplină,      
                       şi  imunităţi                                           imunităţi şi validări 
                    Nr. 4c-11/340/2018                                       Nr.XIX/33/2018     
                                                                                       Bucure�ti, 26.02.2019 
 

RAPORT COMUN  

asupra Raportului de activitate pe anul 2017 al Consiliului Naţional pentru 

Studierea Arhivelor Securităţii  

 

În conformitate cu prevederile art. 11 şi 12 din Regulamentul şedinţelor 

comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi a Camerei Deputaţilor şi Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi 

validări a Senatului au fost sesizate de Birourile permanente ale celor două Camere ale 

Parlamentului, întrunite în şedinţa comună din data de 17 aprilie 2018, cu analizarea şi 

întocmirea unui Raport comun asupra Raportului de activitate pe anul 2017 al 

Consiliului Naţional pentru Studierea  Arhivelor Securităţii. 

Comisiile juridice ale celor două Camere au examinat documentaţia 

susmenţionată, în şedinţa din 26 februarie 2019. La şedinţă a participat, din partea 

Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, domnul Constantin Buchet 

– preşedinte. 



  

Raportul pentru anul 2017 al CNSAS prezintă atât activităţile legate de 

îndeplinirea mandatului public principal, cât şi programele care au fost dezvoltate în 

perioada în care s-a scurs  de la întocmirea raportului anual precedent. 

 Accesul la documentele create de Securitate 

 Deconspirarea colaboratorilor şi a lucrătorilor Securităţii   

 Activitatea de cercetare ştiinţifică şi proiectele educaţionale 

 Completarea şi gestionarea fondului arhivistic 

 Managementul resurselor financiare şi umane 

În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu 

majoritate de voturi, să înainteze Birourilor permanente reunite un raport favorabil 

asupra Raportului de activitate pe anul 2017 al Consiliului Naţional pentru Studierea  

Arhivelor Securităţii.   

 
 
 
                    PREŞEDINTE                                         PREŞEDINTE 

 

                  Nicuşor HALICI                          Robert-Marius CAZANCIUC 
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