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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 
Comisia pentru apărare, ordine                                           Bucureşti, 14.09.2006 
publică  şi   siguranţă  naţională                                           Nr. 32/610                                             
 
 

S I N T E Z A 
lucrărilor Comisiei din zilele de 12 şi 13 septembrie 2006 

 
În ziua de 12 septembrie 2006, Comisia pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările între orele 13.30 – 16.30, 
având următoarea ordine de zi: 

 
1. Întâlnirea membrilor biroului comisiei cu ministrul apărării din 
Republica Serbia, însoţit de o delegaţie militară. 
2. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2006 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind 
operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru 
nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 
 3. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă   a Guvernului nr. 37/2006 privind autorizarea 
Agenţiei de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială, de a 
încheia Acordul de compensare pentru cu firma EUROCOPTER 
Deutschland GmbH, potrivit obligaţiei de compensare asumată de 
această firmă în cadrul contractului de achiziţie încheiat cu Ministerul 
Administraţiei şi Internelor prin Societatea Comercială COMICEX – 
S.A.    
4. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru ratificarea 
Acordului între Părţile la Tratatul Atlanticului de Nord pentru 
cooperarea privind informaţiile din domeniul atomic, deschis spre 
semnare la Paris la 18 iunie 1964 şi semnat de România la 
Washington la 14 februarie 2006. 
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5. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru ratificarea 
Convenţiei între România şi Spania privind cooperarea în lupta 
împotriva criminalităţii, semnată la Madrid la 30 martie 2006. 
 
La punctul 2 al ordinii de zi,  membrii comisiei au admis cu 

unanimitate de voturi proiectul de lege, în forma prezentată de iniţiator. 
Proiectul de lege aflat la  punctul 3 pe ordinea de zi a fost unanim 

admis, cu amendamentele care se regăsesc în raportul comun, formulat 
împreună cu Comisia pentru industrii şi servicii. 

La punctele  4 şi 5 ale ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, emiterea unor rapoarte favorabile adoptării 
respectivelor proiecte de lege. 

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

(Stănişoară Mihai, Hellvig Eduard Raul, Bejinariu Eugen, Amarie 
Constantin, Buruiană Aprodu Daniela, Scutaru Adrian George, Mircovici 
Niculae, Niţă Constantin, Tudor Marcu, Canacheu Costică, Calimente 
Mihăiţă, Dan Iosif, Iriza Marius, Oancea Viorel, Săniuţă Marian Florian, 
Popp Cosmin Gabriel, Văsioiu Horia, Voicu Cătălin, Voinea Florea, Zaharia 
Claudius Mihail) şi au absentat 4 deputaţi (Paşcu Ioan Mircea şi Vlase Petru 
Gabriel – din Grupul parlamentar al P.S.D., Raicu Romeo Marius – din 
Grupul parlamentar al P.D., acesta fiind înlocuit pe toată perioada sesiunii 
parlamentare de domnul deputat Ghiorghioni Ionesie, în conformitate cu 
prevederile art. 51 alin.(6) din Regulamentul Camerei Deputaţilor şi Toro 
Tiberiu, din Grupul Parlamentar al UDMR. 

 
 În ziua de 13 septembrie 2006, Comisia pentru apărare, ordine publică 
şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările între orele 09.30 – 12.30, 
având următoarea ordine de zi: 
 

1. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru modificarea alin. (7) al 
art. 18 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor 
valorilor şi protecţiei persoanelor.  
2. Dezbaterea în fond a proiectului pentru modificarea art. 18 din Legea 
nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 
persoanelor.  
3. Dezbaterea în fond a propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii   nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor 
valorilor şi protecţiei persoanelor.  
4. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind modificarea şi 
completarea Legii  nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, 
valorilor şi protecţia persoanelor.  
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 Ţinând seama că toate cele 4 iniţiative legislative aflate la ordinea de 
zi au acelaşi obiect, iniţiative pentru care, potrivit prevederilor art. 67 alin. 
(3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, trebuie întocmit un singur raport, 
membrii comisiei, constatând unele necorelări între textele adoptate de Senat 
şi având în vedere faptul că Guvernul a finalizat un proiect de lege în acest 
sens, au hotărât următoarele: 

- formularea unei cereri către Biroul permanent al Camerei 
Deputaţilor, pentru prelungirea cu 30 de zile a termenului de 
depunere a raportului; 

- adresarea unei scrisori ministrului administraţiei şi internelor, prin 
care să solicite  comunicarea unor informaţii şi documente în 
legătură cu stadiul elaborării proiectului de lege menţionat, precum 
şi forma acestuia. 

 
 Din numărul total al membrilor Comisiei (24) au fost prezenţi 20 
(Stănişoară Mihai, Hellvig Eduard Raul, Bejinariu Eugen, Amarie 
Constantin, Buruiană Aprodu Daniela, Scutaru Adrian George, Mircovici 
Niculae, Niţă Constantin, Tudor Marcu, Canacheu Costică, Calimente 
Mihăiţă, Dan Iosif, Iriza Marius, Oancea Viorel, Săniuţă Marian Florian, 
Popp Cosmin Gabriel, Văsioiu Horia, Voicu Cătălin, Voinea Florea, Zaharia 
Claudius Mihail) şi au absentat 4 deputaţi (Paşcu Ioan Mircea şi Vlase Petru 
Gabriel – din Grupul parlamentar al P.S.D., Raicu Romeo Marius – din 
Grupul parlamentar al P.D., acesta fiind înlocuit pe toată perioada sesiunii 
parlamentare de domnul deputat Ghiorghioni Ionesie, în conformitate cu 
prevederile art. 51 alin.(6) din Regulamentul Camerei Deputaţilor şi Toro 
Tiberiu, din Grupul Parlamentar al UDMR). 
 
  
  
 

Vicepreşedinte, 
 

Marian Săniuţă  
 
 

 
 


