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S I N T E Z A 
lucrărilor Comisiei din zilele de 29 şi 30 septembrie 2005 

 
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat 

lucrările în ziua de 29 septembrie 2005, având următoarea ordine de zi:  
 

1. Dezbaterea propunerii legislative privind comunitatea de informaţii pentru 
securitatea naţională a României. 

2. Dezbaterea propunerii legislative privind organizarea şi funcţionarea Serviciului 
Român de Informaţii. 

 
La punctul 1 al ordinii de zi a fost dezbătută propunerea legislativă privind 

comunitatea de informaţii pentru securitatea naţională a României. În urma dezbaterilor 
asupra punctele de vedere negative, trimise atât de către Consiliul Suprem de Apărare a 
Ţării cât şi de către Guvern, Comisia a hotărât să propună plenului Camerei Deputaţilor 
un raport de respingere asupra acestei propuneri legislative.  

Respingerea propunerii legislative privind comunitatea de informaţii pentru 
securitate naţională a României a constituit şi principalul motiv pentru respingerea 
propunerii legislative privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de 
Informaţii, înscrisă la punctul 2 al ordinii de zi, întrucât, organizarea şi funcţionarea 
Serviciului Român de Informaţii, a fost gîndită ca o componentă a comunităţii de 
informaţii. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei (23) au absentat domnii deputaţi: 

Voinea Florea, Niţă Constantin şi Paşcu Ioan Mircea, din Grupul Parlamentar al PSD, 
Hellvig Eduard Raul, din Grupul Parlamentar al PC, Buruiană Aprodu Daniela, din 
Grupul Parlamentar al PRM şi Văsioiu Horia, din Grupul Parlamentar al PD. 

aparare



 
Pentru această şedinţă, conform art. 48 alin. (4) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor au fost înlocuiţi prin împuternicirile scrise ale liderilor de grup parlamentar: 
domnul deputat Văsioiu Horia din Grupul parlamentar al PD, cu domnul deputat 
Constantin Popp; domnul deputat Hellvig Eduard Raul, din Grupul paralmetar al PC, cu 
doamna deputat Ionica Constanţa; domnul deputat Niţă Constantin, din Grupul 
parlamentar al PSD, cu domnul deputat Cutean Vasile Emilian, domnul deputat Paşcu 
Ioan Mircea, din grupul parlamentar al PSD, cu doamna Rusu Mihaela Adriana, domnul 
deputat Voicu Cătălin, din grupul parlamentar al PSD, cu domnul deputat Nicolicea 
Eugen şi domnul deputat Voinea Florea, din Grupul Parlamentar al PSD, cu domnul 
deputat Dumitru Ion.  

 
Pentru ziua de 30 septembrie 2005, membrii comisiei au hotărât program de 

studiu individual asupra proiectelor de lege care urmează să fie analizate şi dezbătute în 
şedinţele viitoare.   

 
Din numărul total al membrilor Comisiei (23) au absentat domnii deputaţi: 

Voinea Florea, Niţă Constantin şi Paşcu Ioan Mircea, din Grupul Parlamentar al PSD, 
Văsioiu Horia, din Grupul parlamentar al PD, Buruiană Aprodu Daniela, din Grupul 
Parlamentar al PRM şi Hellvig Eduard Raul, din Grupul Parlamentar al PC.  

 
Pentru această şedinţă, conform art. 48 alin. (4) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor a fost înlocuit, prin împuternicire scrisă a liderului de grup parlamentar: 
domnul deputat Văsioiu Horia, din Grupul Parlamentar al PD, cu domnul deputat Popp 
Cosmin.  

 
 
 

Preşedinte, 
 
 

Mihai Stănişoară    
 
 


