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S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din  13  februarie 2007 

 

În ziua de 13 februarie 2007, Comisia pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările între orele 

14.00 – 17.00, având următoarea ordine de zi: 

1. Întâlnire cu directorul Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor 

pentru discuţii asupra situaţiei cimitirului eroilor români de la 

Tighina. 

2. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru completarea 

Legii nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate 

(PL.x 920/2006). 

3. Dezbaterea în fond a propunerii legislative pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor 

militare (Pl.x 970/2006). 
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4. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru ratificarea 

Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii 

Senegal privind cooperarea în domeniul militar, semnat la 

Bucureşti la 19 octombrie 2006 (PL.x 28/2007).  

5. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru ratificarea 

Convenţiei de cooperare poliţienească pentru Europa de Sud-

Est, adoptată la Viena la 5 mai 2006, semnată de România la 

aceeaşi dată  (PL.x 12/2007). 

6. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru ratificarea 

Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii 

Bulgaria privind trecerea frontierei de către persoane, mijloace 

de transport, echipamente şi materiale în procesul de construire 

şi dare în exploatare a unui nou pod mixt (rutier şi feroviar) de 

frontieră între cele două ţări, peste fluviul Dunărea, semnat la 

Sofia la 31 iulie 2006 (PL.x 27/2007). 

  

La punctul 1 al ordinii de zi, domnul Cristian Scarlat – 

directorul Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, a prezentat o 

informare privind situaţia Cimitirului Eroilor de la Tighina care, 

potrivit semnalărilor din presa română, cât şi din Republica 

Moldova, este supus de către autorităţile transnistrene unor acţiuni 

de distrugere, cu încălcarea flagrantă a normelor de drept 

internaţional. Membrii Comisiei au analizat posibilitatea sprijinirii 

acestui oficiu în rezolvarea cazului, atât prin Grupul parlamentar 

de prietenie cu Republica Moldova, cât şi prin contacte directe cu 
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parlamentari şi alţi oficiali moldoveni, în paralel cu acţiunile 

Ministerului Afacerilor Externe. 

La punctul 2 al ordinii de zi, în urma examinării formei 

adoptate de Senat şi a amendamentelor depuse în scris sau 

formulate oral în timpul dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, 

cu unanimitate de voturi, admiterea fără modificări a formei 

adoptate de Senat pentru acest proiect de lege şi transmiterea 

raportului preliminar Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, 

comisie care urmează să formuleze raportul final, în funcţie de 

soluţia pe care o va adopta şi de numărul  voturilor ce vor fi 

exprimate.  

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât să 

solicite Biroului permanent prelungirea termenului de depunere a 

raportului, pentru a cunoaşte cuprinsul noului statut al cadrelor 

militare – aflat în proiect finalizat la Ministerul Apărării, după care 

se va adopta o soluţie în legătură cu această propunere legislativă. 

La punctele 4, 5 şi 6 ale ordinii de zi, membrii Comisiei au 

hotărât formularea unor rapoarte favorabile, cu propunerea de  

adoptare a respectivelor proiecte de lege. 

  

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

19 (Mihai Stănişoară, Eugen Bejinariu, Marcu Tudor, Adrian 

George Scutaru, Constantin Amarie, Mihăiţă Calimente, Costică 

Canacheu, Iosif Dan, Marius Iriza, Niculae Mircovici, Constantin 

Niţă,  Cosmin Gabriel Popp, Marian Florian Săniuţă, Toró Tiberiu, 
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Horia Văsioiu, Petru Gabriel Vlase, Cătălin Voicu, Florea Voinea, 

Claudius Mihail Zaharia) şi au absentat 5  (Daniela Buruiană 

Aprodu – din Grupul parlamentar al Partidului România Mare, 

Eduard Raul Hellvig – din Grupul parlamentar al Partidului 

Conservator, Romeo Marius Raicu – din Grupul parlamentar al 

Partidului Democrat, Domnia Sa fiind înlocuit pe toată perioada 

sesiunii parlamentare de domnul deputat Ionesie Ghiorghioni, în 

conformitate cu prevederile art. 51 alin.(6) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, Bogdan Olteanu, din Grupul parlamentar al 

Partidului Naţional Liberal şi Ioan Mircea Paşcu –  din Grupul 

parlamentar al Partidului Social Democrat). 

 La lucrările Comisiei a participat şi domnul deputat 

independent Viorel Oancea. 

 

 

Preşedinte, 
 
 

Mihai Stănişoară   
 
 
 

 
 
 


