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P R O C E S – V E R B A L 
al lucrărilor comisiei din  5 şi 6 februarie 2008 

În ziua de 5 februarie 2008,  Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională sunt înscrise pe ordinea de zi trei 
puncte, astfel:  

1. 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). 
2. 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). 
3. Dezbaterea în fond a propunerii legislative pentru 
modificarea lit. a) a alin. (1) al art.73 din Legea nr. 295/2004 
privind regimul armelor şi muniţiilor (Plx 804/2007). 
Participă, în calitate de invitaţi, lt. col. Cristi Apostol, lt. 

Daniel Eduar Rociu, cons. juridic Aurora Hidec din partea 
Ministerului Apărării şi  coms. şef Isac Stelian, secretar general 
adj. Alexandru Mircea din partea Ministerului Internelor şi 
Reformei Administrative. 

Lucrările comisiei sunt conduse de domnul deputat Costică 
Canacheu. Sunt prezenţi 21 de deputaţi din totalul de 24, 3 deputaţi 
fiind absenţi motivat. 

Domnul deputat Marian Săniuţă afirmă, în legătură cu primul 
punct de pe ordinea de zi,  că nu se poate adopta o lege care nu ţine 
cont de poziţia consiliilor judeţene în condiţiile în care conţine 
prevederi ce afectează în mod direct aceste instituţii. Prin urmare, 
domnul deputat Marian Săniuţă propune respingerea propunerii. 
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Consult. Andrei Voicu 
 

Sunt de acord cu această propunere toţi participanţii la lucrări, cu 
excepţia domnului deputat Marcu Tudor care se abţine, motivând 
faptul că propunerea ar putea fi îmbunătăţită.  

La punctul 2 al ordinii de zi,  membrii Comisiei  hotărăsc, cu 
o singură abţinere (a domnului deputat Marcu Tudor), emiterea 
unui aviz negativ, având în vedere faptul că există deja cadrul legal 
care permite transferul cazărmilor dezafectate către instituţiile 
interesate. 

La punctul 3 al ordinii de zi,  membrii Comisiei  hotărăsc, cu 
o singură abţinere (a domnului deputat Marcu Tudor), respingerea 
iniţiativei legislative, deoarece nu există oportunitatea menţionării 
termenului „arme de foc” la lit. a art. 1. 

În ziua de 6 decembrie 2007, la lucrările Comisiei sunt 
prezenţi 21 deputaţi, fiind absenţi motivat 3 deputaţi.  

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

Pe ordinea de zi este înscris un singur punct şi anume o 
întâlnire de lucru, la sediul Comisiei, cu şefi  ai unor structuri 
centrale din Ministerul Apărării, pentru discutarea unor probleme 
specifice acestui minister.  

În urma discuţiilor s-a ajuns la concluzia că este nevoie de 
clarificarea raporturilor dintre Ministerul Apărării şi Romtehnica, 
fie prin intermediul întâlnirilor între reprezentaţii celor două 
instituţii, fie pe cale legislativă, precum şi de clarificarea şi 
simplificarea cadrului legal în vederea eficientizării procesului de 
delaborare a muniţiilor şi de valorificare a materialelor de care 
Ministerul Apărării nu mai are nevoie. 

 
Preşedinte, 

 
Costică Canacheu 

 
 
 


