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S I N T E Z A 
lucrărilor Comisiei din zilele de 6 şi 7 octombrie 2005 

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

lucrările în ziua de 6 octombrie 2005, având următoarea ordine de zi:  
1. Solicitarea Grupului Parlamentar al Partidului Conservator de revocare a 

domnului deputat Voinea Florea din funcţia de secretar al Comisiei pentru 
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi alegerea în această funcţie a 
domnului deputat Hellvig Eduard Raul.  

2. Dezbaterea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2005 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi 
funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a 
cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de 
conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor. 

3. Dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art. 1 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea 
bunurilor scoase din funcţiune aflate în administrarea instituţiilor publice de 
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.  

4. Dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea şi funcţionarea ORNISS.  

5. Dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
52/2005 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de curierat pentru 
materialele NATO clasificate.  

 
La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiei au discutat pe maginea solicitării 

Grupului Parlamentar al Partidului Conservator de revocare a domnului deputat Voinea 
Florea din funcţia de secretar al Comisiei şi alegerea în această funcţie a domnului 
deputat Hellvig Eduard Raul. În urma supunerii la vot, Comisia a hotărât, cu unanimitate 
de voturi pentru, alegerea în această funcţie a domnului deputat Hellvig Eduard Raul. 

La punctul 2 al ordinii de zi a fost dezbătut proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2005 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător 

aparare



desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare 
civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a 
vehiculelor. Cu majoritate de voturi pentru, Comisia a hotărât să propună plenului 
Camerei Deputaţilor un raport favorabil asupra acestui proiect de lege.  

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei au dezbătut proiectul de Lege 
pentru modificarea şi completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului                    
nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune aflate în 
administrarea instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. În 
urma dezbaterilor, Comisia, cu un amendament, a hotărât să avizeze favorabil acest 
proiect de lege.   

În continuare, membrii comisiei au dezbătut, împreună cu reprezentanţii ORNISS 
proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 153/2002 privind organizarea şi funcţionarea ORNISS şi proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/2005 privind organizarea şi desfăşurarea 
activităţii de curierat pentru materialele NATO clasificate, înscrise la puntele 4 şi 5 ale 
ordinii de zi. În urma dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi pentru, a hotărât sa 
supuna Plenului Camerei Deputaţilor rapoarte favorabile asupra acestor proiecte de lege. 

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

Constantin şi Paşcu Ioan Mircea, din Grupul Parlamentar al PSD şi Toro Tiberiu din 
Grupul Parlamentar al UDMR. 

 
Pentru ziua de 7 octombrie 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: Niţă 

Constantin din Grupul Parlamentar al PSD şi Toro Tiberiu din Grupul Parlamentar al 
UDMR . 

 
 
 
 

Preşedinte, 
 
 

Mihai Stănişoară    
 
 


