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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din 18 iunie 2008 

 

În ziua de 18 iunie 2008, Comisia pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările, având 

următoarea ordine de zi:  

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea 

unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul 

Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961 

(Plx 191/2008). 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea Legii nr.309 din 22 mai 2002 privind recunoaşterea şi 

acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar 

în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-

1961 (Plx 326/2008). 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea art.1 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, 
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precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război (Plx 

194/2008). 

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

completarea articolului 13, litera b) din Legea nr.44(r1) din 

01/07/1994, republicată în Monitorul Oficial, Partea I 

nr.28/10/2002 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi 

ale invalizilor şi văduvelor de război (Plx 331/2008). 

5. 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 (Plx 330/2008). 

6. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

completarea şi modificarea OUG 202/2002 privind gospodărirea 

integrată a zonei costiere cu modificările şi completările aduse de 

Legea 280/2003 (Plx 230/2008). 

7. Dezbaterea în fond a propunerii legislative privind 

transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării 

Naţionale în locuinţe sociale, pentru tineret şi locuinţe pentru 

chiriaşii evacuaţi din casele naţionalizate (Plx 126/2008). 

8.  Dezbaterea în fond a proiectului de lege privind declararea 

terenurilor şi clădirilor dezafectate, aparţinând Ministerului 

Apărării, ca fiind de utilitate publică, precum şi amenajarea 

acestora ca clădiri de utilitate publică şi spaţii verzi (PLx 

209/2008). 
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9. Reexaminarea în fond a proiectului de lege privind 

transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării în 

cămine studenţeşti (PLx 480/2007). 

10. Reexaminarea în fond a propunerii legislative privind 

transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării 

Naţionale în locuinţe sociale (Plx 483/2007). 

11. Dezbaterea în fond a proiectului de lege privind 

reorganizarea şi funcţionarea industriei de apărare (PLx 830/2007). 

12. Dezbaterea şi avizarea proiectului de lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2008 privind 

organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri 

de urgenţă (Plx 365/2008). 

13. Dezbaterea şi avizarea proiectului de lege privind 

finanţarea de la bugetul de stat a Sistemului naţional unic pentru 

apeluri de urgenţă (Plx 379/2008). 

 

La punctele 1 - 4, 6 şi 13 ale ordinii de zi,  membrii Comisiei 

au hotărât, cu unanimitate de voturi de voturi, formularea unor 

avize negative. 

La punctele 5 şi 11 ale ordinii de zi,  prin votul membrilor 

Comisiei, s-a decis amânarea dezbaterilor pentru o dată ulterioară. 

La punctele 7 - 10 ale ordinii de zi,  prin vot, membrii 

Comisiei au decis formularea unor rapoarte de respingere a 

iniţiativelor legislative. 
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La punctul 12 al ordinii de zi,  membrii Comisiei au hotărât, 

cu unanimitate de voturi, formularea unui aviz favorabil. 

 

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

prezenţi 18 (domnii deputaţi Costică Canacheu, Marian Florian 

Săniuţă, Marcu Tudor, Adrian George Scutaru, Eduard Raul 

Hellvig, Eugen Bejinariu, Mihăiţă Calimente, Marius Iriza, 

Niculae Mircovici, Emil Radu Moldovan, Constantin Niţă, Gabriel 

Plaiaşu, Alexandru Octavi Stănescu, Tiberiu Toró, Petru Gabriel 

Vlase, Cătălin Voicu, Florea Voinea, Claudius Mihail Zaharia) şi 

au absentat 7 (domnii deputaţi Marius Bălu, Ilie Cristian, Cezar 

Florin Preda şi Horia Văsioiu, din Grupul parlamentar al Partidului 

Democrat Liberal, doamna deputat Daniela Buruiană Aprodu şi 

domnnul deputat Eserghep Gelil, din Grupul parlamentar al 

Partidului România Mare, precum şi domnul deputat Bogdan 

Olteanu, din Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal).  

  

 

Preşedinte, 
 

Costică Canacheu 
 
 
 

Consult. Andrei Voicu 
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