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P R O C E S – V E R B A L 
al şedinţei Comisiei din ziua de 28 februarie 2006  

 
La lucrările Comisiei sunt prezenţi 23 deputaţi, fiind absent motivat un 

deputat. 
Lucrările sunt conduse de domnul deputat Eugen Bejinariu, 

vicepreşedinte al Comisiei. 
Comisia  aprobă ordinea de zi, care cuprinde un singur punct, constând în 

dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind pregătirea populaţiei 
pentru apărare.  

În deschiderea şedinţei, domnul deputat Eugen Bejinariu informează 
membrii Comisiei despre faptul că, la dezbaterile asupra  propunerii înscrise pe 
ordinea de zi participă, în calitate de invitaţi din partea Ministerului Apărării 
Naţionale, domnii Marius Bălu – secretar de stat, colonel Şerban Aurică, colonel 
Antohi Ion, colonel Pană Marius şi maior Dănilă Alexandru. 

În cadrul discuţiilor generale, domnul deputat Marius Iriza adresează 
câteva întrebări invitaţilor şi insistă să fie informat în legătură cu punctul de 
vedere al Ministerului Administraţiei şi Internelor asupra iniţiativei legislative. 

În acest timp, membrilor Comisiei le este distribuit un material redactat la 
Ministerul Apărării Naţionale, care cuprinde o formă îmbunătăţită a propunerii 
legislative. 

Domnul deputat  Tiberiu Toro, în legătură cu acest material, face 
observaţia că, deşi este prezentat cu titlul de proiect de lege, acesta nu este 
înregistrat la Biroul permanent. 

Domnul deputat Nicolae Mircovici explică faptul că acest material a fost 
lucrat la minister dar, din cauza lipsei de timp, nu a mai fost prezentat spre 
avizare instituţiilor implicate, propunând ca în Comisie să fie prelucrat 
corespunzător, dându-i-se o formă conformă normelor de tehnică legislativă. 

Domnul deputat Marcu Tudor întreabă invitaţii dacă materialul prezentat 
membrilor Comisiei reprezintă forma finală a proiectului sau mai trebuie 
îmbunătăţit. Nu primeşte un răspuns clar la întrebarea sa. 

Domnul deputat Marius Iriza pune în vedere membrilor Comisiei şi 
invitaţilor faptul că, în speţă, este vorba despre un proiect de lege foarte 
important, care are termen de depunere la Parlament în luna iunie 2006 şi care ar 
putea fi mai bine lucrat dacă nu ar fi graba de a promova propunerea legislativă 
aflată pe ordinea de zi. 

aparare



 2

Domnul deputat Viorel Oancea, făcând o paralelă între discuţiile care se 
desfăşoară şi discuţiile purtate în şedinţa trecută a Comisiei, susţine că la acea 
dată (14 februarie 2006) s-a hotărât ca propunerile M.Ap.N. şi ale M.A.I. să fie 
dezbătute şi incluse în iniţiativa principală. 

Domnul deputat George Scutaru arată că este necesară acceptarea situaţiei 
ca propunerea legislativă, împreună cu propunerile de amendamente formulate 
de Ministeru Apărării Naţionale să ajungă, pe firul procesului legislativ, la 
Senat, întrucât termenul de depunere a raportului este foarte apropiat. 

Domnul deputat Dan Iosif, făcând o comparaţie între propunerea 
legislativă şi proiectul prezentat de M.Ap.N. arată că acestea sunt diferite, atât  
în privinţa structurii, cât  şi a fondului. 

În continuare are loc un schimb de replici între domnii deputaţi Mihăiţă 
Calimente şi Marcu Tudor, în privinţa dreptului de iniţiativă legislativă a 
ministrului apărării naţionale. 
 În cuvântul său, domnul, deputat Cosmin Popp aminteşte membrilor 
Comisiei că a fost solicitat un punct de vedere Guvernului, dar nu a fost primit 
până în prezent, arătând că este foarte necesară părerea Guvernului pentru acest 
important proiect. 
 Domnul vicepreşedinte Eugen Bejinariu face propunerea de a se supune la 
vot respingerea, precum şi discutarea pe articole a iniţiativei legislative. Supusă 
la vot prima propunere – aceea de respingere, nu este admisă, întrucât 8 membri 
ai Comisiei votează împotriva respingerii, 4 membri se abţin şi doar unul este 
pentru. 
 Este supusă la vot şi cea de-a doua propunere a domnului deputat Eugen 
Bejinariu – de a bse discuta iniţiativa legislativă în condiţiile prelungirii 
termenului acordat de Biroul permanent, de la 45 de zile la 60 de zile, ca fiind 
un proiect de complexitate deosebită, potrivit art. 75 alin. (2) din Constituţie. 
Pentru această variantă 9 membri ai Comisiei sunt de acord iar 4 se abţin de la 
vot. 
 În acest context, domnul deputat Tiberiu Toro ia cuvântul pe aspecte de 
procedură şi susţine că, potrivit Regulamentului Camerei Deputaţilor, Comisia 
nu poate refuza discutarea proiectelor cu care este sesizată, propunerea de 
prelungire a termenului fiind binevenită. 
 Domnii deputaţi Marcu Tudor şi Cosmin Popp, în acord cu votul favorabil 
exprimat la propunerea domnului deputat Eugen Bejinariu, îi solicită acestuia să 
semneze imediat o adresă care să fie înaintată Biroului Permanent. 
 Cu precizările necesare şi concluziile rezultate în cadrul lucrărilor, 
domnul vicepreşedinte Eugen Bejinariu anunţă închiderea şedinţei. 

 
 

Vicepreşedinte, 
 

Eugen Bejinariu    
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