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RAPORT COMUN SUPLIMENTAR 

asupra propunerii legislative privind modificarea şi completarea Legii nr. 187  
din 7 decembrie 1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie 

politică  
 
 

1. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură obişnuită, cu propunerea legislativă 
privind modificarea şi completarea Legii nr.187 din 7 decembrie 1999 privind accesul la propriul 
dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politică, trimisă cu adresa nr. Pl.x. 643 din 3 octombrie 
2006 şi înregistrată sub nr. 32/618, respectiv, nr. 31/1125 din 4 octombrie 2006.  

Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.187 din 7 decembrie 
1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politică a fost dezbătută 
în Plenul Camerei Deputaţilor în şedinţa din 23 octombrie 2006 şi s-a hotărât retrimiterea acesteia 
la Comisii în vederea reexaminării şi întocmirii unui nou raport, conform prevederilor art. 70 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.  

Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 1258/18.09.2006, a avizat favorabil această iniţiativă 
legislativă. 

Comisia comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea 
controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii, cu                     
nr. 40/215/10.10.2006, a exprimat un punct de vedere negativ asupra acestei iniţiative legislative.  

Guvernul, prin punctul său de vedere, trimis cu adresa nr. 7427/DRP din 13.10.2006, nu 
susţine adoptarea acestei propuneri legislative în forma prezentată. 

aparare
Original



 

Propunerea legislativă are ca obiectul de reglementare completarea Legii nr. 187/1999 
privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea poliţiei politice comuniste, în sensul publicării pe 
pagina de internet a C.N.S.A.S. a conţinutului dosarelor referitoare la persoanele care ocupă 
demnităţile sau funcţiile publice la care se referă art. 2 din lege. 

2. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor    
art. 73 din Constituţia României, republicată. 

3. La dezbaterea acestei iniţiative a participat, în conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul deputat Gabriel Sandu, în calitate de 
iniţiator. 

4. În conformitate cu prevederile art. 61 şi art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
Comisiile au dezbătut propunerea legislativă în şedinţa comună din 31 octombrie a.c. La  şedinţă 
au fost prezenţi 23 de deputaţi de la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
din totalul de 24 membri, iar de la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi 14 
deputaţi din totalul de 26 de membri.  

5. Potrivit art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (8) din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. 
  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională şi cei ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu unanimitate de voturi 
menţinerea raportului iniţial de respingere a propunerii legislative.    
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Preşedinte,  
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Consilier dr. Corneliu Manda 
Consultant Daria Cotoc 
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 Către 
 

BIROUL PERMANENT AL 
CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN SUPLIMENTAR asupra propunerii 
legislative privind modificarea şi completarea Legii nr.187 din 7 decembrie 1999 privind accesul la 
propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politică, trimisă cu adresa nr. Pl.x. 643 din 3 
octombrie 2006 şi înregistrată sub nr. 32/618, respectiv, nr. 31/1125 din 4 octombrie 2006.  
  În raport de obiectul şi conţinutul acesteia, propunerea legislativă face parte din categoria 
legilor organice. 
 
 

Vicepreşedinte,  
 

Marcu Tudor   

Preşedinte,  
 

Sergiu Andon  
 


