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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din  12 şi 13 noiembrie 2007 

În ziua de 12 noiembrie 2007, Comisia pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările, având 

următoarea ordine de zi:  

 1. Dezbaterea în fond a propunerii legislative pentru modificarea 

art. 2 din Legea 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv 

particular (PLx 570/2007). 

2. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru respingerea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2007 privind darea unei 

părţi dintr-un imobil în folosinţa gratuită a Ambasadei Franţei la 

Bucureşti (PLx 699/2007). 

3. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind transformarea 

cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării în cămine 

studenţeşti (PLx 480/2007). 

4. Dezbaterea în fond a propunerii legislative privind 

transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării 

Naţionale în locuinţe sociale (Plx  483/2007). 
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5. Dezbaterea în fond a propunerii legislative privind înstrăinarea 

terenurilor şi clădirilor aparţinând Ministerului Apărării Naţionale 

(Plx  449/2007). 

6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aderarea 

României la Acordul de cooperare între Comunitatea Europeană şi 

statele sale membre, pe de o parte şi Confederaţia Elveţiană, pe de 

altă parte, în vederea combaterii fraudei şi a oricărei alte activităţi 

ilegale în detrimentul intereselor financiare ale acestora, semnat la 

Luxemburg la 26 octombrie 2004 (PLx 754/2007). 

 

La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiei, în urma 

reexaminării iniţiativei legislative, cu unanimitate de voturi, au 

hotărât să menţină soluţia propusă plenului Camerei Deputaţilor 

prin raportul iniţial  - aceea de respingere.  

La punctul 2 al ordinii de zi,  membrii comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, formularea unui raport preliminar de 

adoptare a proiectului de lege pentru aprobarea respectivei 

ordonanţe de urgenţă şi înaintarea acestuia Comisiei pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, 

în vederea finalizării raportului comun.  

La punctele 3, 4 şi 5 ale ordinii de zi,  membrii comisiei au hotărât, 

cu majoritate de voturi, formularea unor rapoarte prin care se 

propune plenului Camerei Deputaţilor respingerea iniţiativelor 

legislative. 
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La punctul 6 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât 

formularea unui aviz favorabil adoptării proiectului de lege. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (25), au fost 

prezenţi 17  (Domnii deputaţi Costică Canacheu, Marian Florian 

Săniuţă, Marcu Tudor, Adrian George Scutaru, Constantin Amarie, 

Eugen Bejinariu, Gelil Eserghep, Cristian Ilie, Marius Iriza, 

Niculae Mircovici, Constantin Niţă, Cezar Florin Preda, Alexandru 

Octavi Stănescu, Tiberiu Toró, Horia Văsioiu, Florea Voinea şi 

Claudius Mihail Zaharia) şi au absentat 8 (Domnul deputat Eduard 

Raul Hellvig, din Grupul parlamentar al Partidului Conservator, 

doamna deputat Daniela Buruiană Aprodu, din Grupul parlamentar 

al Partidului România Mare, domnii deputaţi Ioan Mircea Paşcu, 

Petru Gabriel Vlase, Cătălin Voicu şi Iosif Dan, din Grupul 

parlamentar al Partidului Social Democrat, precum şi domnii 

deputaţi Bogdan Olteanu şi Mihăiţă Calimente, din Grupul 

parlamentar al Partidului Naţional Liberal). 

 

În ziua de 13 noiembrie 2007,  la ordinea de zi s-a aflat 

dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind statutul ofiţerilor 

de informaţii (PL x 609/2007). 

Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională şi cei ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, în 

şedinţă comună, şi-au exprimat anumite puncte de vedere asupra 

unor texte din proiectul de lege. Dezbaterea pe articole nu a putut 
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fi reluată datorită neîndeplinirii condiţiilor art. 51 alin. (3) şi (4) 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, referitoare la prezenţa 

majorităţii deputaţilor. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (25), au fost 

prezenţi 18  (Domnii deputaţi Costică Canacheu, Marian Florian 

Săniuţă, Marcu Tudor, Adrian George Scutaru, Constantin Amarie, 

Eugen Bejinariu, Mihăiţă Calimente, Gelil Eserghep, Cristian Ilie, 

Marius Iriza, Niculae Mircovici, Constantin Niţă, Cezar Florin 

Preda, Alexandru Octavi Stănescu, Tiberiu Toró, Horia Văsioiu, 

Florea Voinea şi Claudius Mihail Zaharia) şi au absentat 7 

(Domnul deputat Eduard Raul Hellvig, din Grupul parlamentar al 

Partidului Conservator, doamna deputat Daniela Buruiană Aprodu, 

din Grupul parlamentar al Partidului România Mare, domnii 

deputaţi Ioan Mircea Paşcu, Petru Gabriel Vlase, Cătălin Voicu şi 

Iosif Dan, din Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat, 

precum şi domnul deputat Bogdan Olteanu, din Grupul 

parlamentar al Partidului Naţional Liberal). 

 

 

Preşedinte, 
 
 

Costică Canacheu 


