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P R O C E S – V E R B A L 
lucrărilor comisiei din  25 septembrie 2007 

În ziua de 25 septembrie 2007, la lucrările Comisiei sunt prezenţi 
17 deputaţi, fiind absenţi motivat 7 deputaţi.  

Participă, în calitate de invitaţi, domnii Mircea Alexandru – din 
partea Ministerului Administraţiei şi Internelor, lt. col. Apostol 
Cristian, Aurora Hidec şi lt.col.Mocanu Gheorghe – din partea 
Ministerului Apărării. 

Lucrările   sunt  conduse   de  domnul  deputat  Costică  Canacheu, 
preşedintele Comisiei. 
 

Pe ordinea de zi sunt înscrise următoarele puncte: 
1. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind intrarea, 

staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate 
străine pe teritoriul României (PL x 460/2007). 

2. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind derularea în 
România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în 
Securitate(PL x 505/2007). 

3. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind transformarea 
cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării în cămine studenţeşti 
(PL x 480/2007). 

4. Dezbaterea în fond a propunerii legislative  privind 
transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării 
Naţionale în locuinţe sociale (Pl x 483/2007). 

5. Dezbaterea în fond a propunerii legislative privind înstrăinarea 
terenurilor şi clădirilor aparţinând Ministerului Apărării Naţionale  (Pl x 
449/2007). 
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6. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi 
unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată (Pl x 
515/2007). 

7. Dezbaterea în fond a propunerii legislative de modificare a 
Legii nr.49/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, publicată în 
Monitorul Oficial Partea I nr. 246 bis din 20/04/2006 (Pl x 518/2007). 

8. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea 
art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.120/2005 privind 
operaţionalizarea Direcţiei generale anticorupţie din cadrul Ministerului 
Internelor şi Reformei Administrative (PL x 577/2007). 

La punctele 1 şi 2 ale ordinii de zi, membrii Comisiei continuă 
dezbaterea proiectelor de lege şi, în urma discuţiilor asupra unor 
amendamente propuse, precum şi a acordului unanim al acestora, 
hotărăsc admiterea cu modificări a proiectelor de lege.  

La punctele 3, 4 şi 5 ale ordinii de zi,  se hotărăşte, amânarea 
adoptarii unor soluţii, întrucât situaţia imobilelor şi a cazămilor 
dezafectate, aparţinând Ministerului Apărării, nu a fost primită la 
Comisie. De asemenea, domnul deputat Marcu Tudor a reiterat 
solicitarea de a se insista asupra punctului de vedere al Asociaţiai 
Naţionale a Consiliilor Judeţene, care până în prezent nu a sosit la 
Comisie.  

La punctul 6  al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât 
amânarea formulării avizului, în vederea clarificării unor aspecte de 
fond.  

La punctul 7  al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, cu unanimitate 
de voturi, Comisia  hotărăşte avizarea negativă a iniţiativei legislative, 
nefiind de acord cu eliminarea unor sancţiuni contravenţionale 
complementare, a suspendării dreptului de a conduce şi, în general, cu 
îmbunătăţirea regimului sancţionator pentru conducătorii auto 
profesionişti.    

La punctul 8  al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât 
emiterea unui aviz favorabil adoptării proiectului de lege. 

 
Preşedinte, 

Costică Canacheu 
 


