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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din  10, 11 şi 12 decembrie 2007 

 

În ziua de 10 decembrie 2007, Comisia pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările, având 

următoarea ordine de zi:  

1. Reexaminarea, la solicitarea Preşedintelui României, a Legii 

pentru modificarea Legii nr. 562/2004 privind autorizarea 

instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi 

securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe 

de serviciu pe care acestea le au în administrare (PLx 378/2007). 

2. Reexaminarea, potrivit art. 70 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, a proiectului de Lege privind transformarea cazărmilor 

dezafectate ale Ministerului Apărării în cămine studenţeşti (PLx 

480/2007). 

 3. Reexaminarea, potrivit art. 70 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, a propunerii legislative privind transformarea 

cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naţionale în 

locuinţe sociale (Plx 483/2007). 

Administrator
Original



 2

4. Dezbaterea în fond a propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.384/2006, privind statutul soldaţilor şi 

gradaţilor voluntari (Plx 731/2007). 

5. Dezbaterea în fond a propunerii legislative privind interzicerea 

mercenarilor (Plx 683/2007). 

6. Dezbaterea în fond a propunerii legislative de modificare a Legii 

nr.187/1999 modificată şi consolidată din 27.02.2006 (Plx 

760/2007). 

7. Dezbaterea în fond a propunerii legislative pentru modificarea 

art.4, lit.a) pct.1 din Legea nr.415/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (Plx 

757/2007). 

 

La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiei, constatând 

obiectivitatea solicitării Preşedintelui României,  au hotărât în 

unanimitate întocmirea unui raport de respingere a legii.  

La punctele 2 şi 3 ale ordinii de zi,  membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, menţinerea soluţiei propuse prin 

raportul iniţial – aceea de respingere a proiectului de lege, precum 

şi a propunerii legislative. 

La punctele 4 - 7 ale ordinii de zi, membrii comisiei au 

hotărât formularea unor rapoarte de respingere a respectivelor 

iniţiative legislative. 
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Din numărul total al membrilor comisiei (23), au fost 

prezenţi 19  (Domnii deputaţi Costică Canacheu, Marian Florian 

Săniuţă, Marcu Tudor, Adrian George Scutaru, Eduard Raul 

Hellvig, Constantin Amarie, Eugen Bejinariu, Daniela Buruiană 

Aprodu, Mihăiţă Calimente, Marius Iriza, Niculae Mircovici, 

Constantin Niţă, Alexandru Octavi Stănescu, Tiberiu Toró, Horia 

Văsioiu, Petru Gabriel Vlase, Cătălin Voicu,  Florea Voinea şi 

Claudius Mihail Zaharia) şi au absentat 4 (Domnul deputat Gelil 

Eserghep, din Grupul parlamentar al Partidului România Mare, 

domnii deputaţi Cristian Ilie şi Cezar Florin Preda, din Grupul 

parlamentar al Partidului Democrat, precum şi domnul deputat 

Bogdan Olteanu, din Grupul parlamentar al Partidului Naţional 

Liberal.  
 

În ziua de 11 decembrie 2007, Comisia pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională a avut o întâlnire de lucru, la sediul 

acesteia, cu şefi  ai unor structuri centrale din Ministerul Apărării, 

pentru discutarea unor probleme financiare şi de înzestrare, 

specifice acestui minister. 

 

  Din numărul total al membrilor comisiei (23), au fost 

prezenţi 19  (Domnii deputaţi Costică Canacheu, Marian Florian 

Săniuţă, Marcu Tudor, Adrian George Scutaru, Eduard Raul 

Hellvig, Constantin Amarie, Eugen Bejinariu, Daniela Buruiană 

Aprodu, Mihăiţă Calimente, Marius Iriza, Niculae Mircovici, 
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Constantin Niţă, Alexandru Octavi Stănescu, Tiberiu Toró, Horia 

Văsioiu, Petru Gabriel Vlase, Cătălin Voicu,  Florea Voinea şi 

Claudius Mihail Zaharia) şi au absentat 4 (Domnul deputat Gelil 

Eserghep, din Grupul parlamentar al Partidului România Mare, 

domnii deputaţi Cristian Ilie şi Cezar Florin Preda, din Grupul 

parlamentar al Partidului Democrat, precum şi domnul deputat 

Bogdan Olteanu, din Grupul parlamentar al Partidului Naţional 

Liberal. 
 

În  ziua  de  12  decembrie 2007,  în  prima parte a programu- 

lui, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a 

continuat vizita de informare şi documentare la sediul Ministerului 

Internelor şi Reformei Administrative, unde s-a întâlnit cu domnul 

ministru, Cristian David, cu secretarii de stat, precum 

şi cu şefii de departamente. 

În partea a doua a programului, Comisiile   pentru   apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională ale Camerei Deputaţilor şi 

Senatului, şedinţă comună,  şi-au desfăşurat lucrările, având 

următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.134/2007 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2007 (PLx 815/2007). 

2. Dezbaterea în fond a Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării. 
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La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiilor, în urma 

dezbaterilor, cu unanimitate de voturi pentru, au hotărât emiterea 

unui aviz negativ, pentru a fi  supus spre analiză Comisiilor reunite 

de buget, finanţe şi bănci.  

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiilor, în urma 

dezbaterilor, cu unanimitate de voturi pentru, au hotărât formularea 

unui raport comun favorabil. 
 

Din numărul total al membrilor comisiei (23), au fost 

prezenţi 19  (Domnii deputaţi Costică Canacheu, Marian Florian 

Săniuţă, Marcu Tudor, Adrian George Scutaru, Eduard Raul 

Hellvig, Constantin Amarie, Eugen Bejinariu, Daniela Buruiană 

Aprodu, Mihăiţă Calimente, Marius Iriza, Niculae Mircovici, 

Constantin Niţă, Alexandru Octavi Stănescu, Tiberiu Toró, Horia 

Văsioiu, Petru Gabriel Vlase, Cătălin Voicu,  Florea Voinea şi 

Claudius Mihail Zaharia) şi au absentat 4 (Domnul deputat Gelil 

Eserghep, din Grupul parlamentar al Partidului România Mare, 

domnii deputaţi Cristian Ilie şi Cezar Florin Preda, din Grupul 

parlamentar al Partidului Democrat, precum şi domnul deputat 

Bogdan Olteanu, din Grupul parlamentar al Partidului Naţional 

Liberal. 

 

Preşedinte, 
 

Costică Canacheu 
 


