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S I N T E Z A 
lucrărilor Comisiei din zilele de 20 şi 21 iunie 2006 

 
În ziua de 20 iunie 2006, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională şi-a desfăşurat lucrările între orele 13.00 – 16.00, având următoarea ordine de 
zi: 

1. Dezbaterea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în domeniul 
tehnico-militar, semnat la Baku la 14 martie 2006.  

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii Lustraţiei, privind limitarea 
temporară a accesului la unele funcţii şi demnităţi publice pentru persoanele 
care au făcut parte din structurile de putere şi din aparatul represiv al 
regimului comunist . 

 
La punctul 1 al ordinii de zi, membrii Comisiei au dezbătut proiectul de Lege 

pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan 
privind cooperarea în domeniul tehnico-militar, semnat la Baku la 14 martie 2006.  
Prezent la dezbateri, domnul Marius Bălu, secretar de stat în Ministerul Apărării 
Naţionale a prezentat proiectul de lege şi a răspuns întrebărilor adresate de deputaţi. La 
finalul dezbaterilor Comisia, cu unanimitate de voturi, a hotărât întocmirea unui raport 
favorabil.   

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii Comisiei au dezbătut proiectul Legii 
Lustraţiei, privind limitarea temporară a accesului la unele funcţii şi demnităţi publice 
pentru persoanele care au făcut parte din structurile de putere şi din aparatul represiv al 
regimului comunist. Domnul deputat Viorel Oancea, unul dintre iniţiatorii proiectului de 
lege a făcut o prezentare generală asupra prevederilor acestuia şi a răspuns întrebărilor 
domnilor deputaţi. În urma dezbaterilor asupra proiectului de lege, Comisia a hotărât, cu 
majoritate de voturi, avizarea favorabilă a acestuia. Amendamentele admise şi respinse se 
regăsesc în Avizul Comisiei.  

 
Din numărul total al membrilor Comisiei (24) au fost prezenţi 20 (Stănişoară 

Mihai, Hellvig Eduard Raul, Bejinariu Eugen, Scutaru Adrian George, Amarie 
Constantin, Mircovici Niculae, Niţă Constantin, Tudor Marcu, Canacheu Costică, 
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Calimente Mihăiţă, Buruiană Aprodu Daniela, Dan Iosif, Iriza Marius, Vlase Petru 
Gabriel, Oancea Viorel, Săniuţă Marian Florian, Popp Cosmin Gabriel, Toró Tiberiu, 
Văsioiu Horia, Zaharia Claudius Mihail) şi au absentat 4 deputaţi: Voicu Cătălin, Voinea 
Florea, 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 21 iunie 2006, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională şi-a desfăşurat lucrările între orele 11.00 – 16.00, având următoarea ordine de 
zi: 

- Informarea membrilor Comisiei în legătură cu activitatea Administraţiei Naţionale 
a Penitenciarelor de către domnul Alexandru Şerban, director general a acestei 
instituţii.  

 
La lucrările Comisiei a participat domnul procuror Alexandru Şerban, directorul 

Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, însoţit de doamna judecător Silvia Cerbu, 
director general adjunct, doamna inspector şef principal Carmen Galu, şeful Direcţiei 
Economico-administrative şi domnul inspector şef principal, Cornel Vizitiu, şeful 
Direcţiei Siguranţă şi Intervenţie Psihologică. Invitaţii au prezentat situaţia curentă din 
cadrul instituţiei şi i-au informat pe membrii Comisiei asupra problemelor existente în 
cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. Dintre aspectele prezentate, cele mai 
relevante s-au referit la sistemul penitenciar: supraaglomerarea starea necorespunzătoare 
a clădirilor, precaritatea dotărilor, în special a mijloacelor de transport, aparaturii de 
supraveghere şi de alarmare, numărul redus al personalului şi subfinanţarea sistemului.  

 
Din numărul total al membrilor Comisiei (24) au fost prezenţi 20 (Stănişoară 

Mihai, Hellvig Eduard Raul, Bejinariu Eugen, Scutaru Adrian George, Amarie 
Constantin, Mircovici Niculae, Niţă Constantin, Tudor Marcu, Canacheu Costică, 
Calimente Mihăiţă, Buruiană Aprodu Daniela, Dan Iosif, Iriza Marius, Vlase Petru 
Gabriel, Oancea Viorel, Săniuţă Marian Florian, Popp Cosmin Gabriel, Toró Tiberiu, 
Văsioiu Horia, Zaharia Claudius Mihail) şi au absentat 4 deputaţi: Voicu Cătălin, Voinea 
Florea, 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. 

 
 

Preşedinte, 
 
 

Mihai Stănişoară  


