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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din zilele de 3, 4 şi 5 februarie 2009 

 

În ziua de 3 februarie 2009, Comisia pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările, având 

următoarea ordine de zi:  

1. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2008 privind 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei 

participant la acţiuni (PLx 599/2008). 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru  modificarea 

art.16 lit.e) din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, 

precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război (Plx 

617/2008). 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modifcarea 

Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele 

drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război (PLx 675/2008). 
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4. 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). 

5. Dezbaterea în fond a propunerii legislative privind 

transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării 

Naţionale în locuinţe sociale, pentru tineret, locuinţe pentru 

chiriaşii evacuaţi din casele naţionalizate, şcoli şi gradiniţe (PLx 

572/2008). 

6. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2008 pentru ratificarea 

Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Apărării al 

Republicii Bulgaria, Ministerul Apărării al Republicii Cehe, 

Ministerul Apărării al Republicii Estonia, Ministerul Apărării al 

Republicii Finlanda, Guvernul Republicii Ungare, Ministerul 

Apărării al Republicii Italiene, Ministerul Apărării al Republicii 

Letonia, Ministerul Apărării al Republicii Lituania, Ministrul 

Apărării al Regatului Ţărilor de Jos, Ministerul Apărării al 

Regatului Norvegiei, Ministrul Apărării Naţionale al Republicii 

Polone, Guvernul României, Ministerul Apărării al Republicii 

Slovenia, Guvernul Regatului Suediei şi Departamentul Apărării al 

Statelor Unite al Americii privind Capabilitatea de Transport 

Strategic Aerian (SAC), deschis spre semnare la Luxemburg, la 14 

februarie 2008 şi a Scrisorii de confirmare între Participanţii la 
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SAC MoU cu privire la suspendarea şi reducerea unor costuri ale 

Programului privind Capabilitatea de Transport Strategic Aerian şi 

alocarea orelor de zbor neprevăzute în Program (PLx 635/2008). 

7. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.130/2008 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de 

Frontieră Române precum şi pentru abrogarea Cap.IV din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera  

de stat a României (PLx 634/2008). 

8. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea 

unor măsuri privind punerea în circulaţie a paşapoartelor 

electronice, precum şi producerea altor documente de călătorie 

(PLx 605/2008). 

9. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru completarea 

art.31 din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea 

Poliţiei Române (PLx 693/2008). 

10. Dezbaterea în fond a propunerii legislative de modificare şi 

completare a Legii nr.60 (r1)/23.09.1991, privind organizarea şi 

desfăşurarea adunărilor publice (PLx 695/2008). 

11. Dezbaterea în fond a propunerii legislative pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii 

a cetăţenilor români în străinătate (PLx 297/2008). 
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La punctul 1 al ordinii de zi,  s-a început dezbaterea pe 

articole a proiectului de lege, însă, pentru clarificarea unor aspecte 

de fond, s-a hotărât continuarea discuţiilor în următoarea şedinţă a 

comisiei. 

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

hotărât formularea unor avize negative. 

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

hotărât formularea unor rapoarte de respingere. 

La punctele 6 şi 7 ale ordinii de zi, membrii comisiei au 

decis, prin vot, redactarea unor rapoarte de adoptare a celor două 

proiecte de lege. 

 La punctele 8, 9, 10 şi 11 ale ordinii de zi, s-a hotărât 

amânarea discutării proiectelor de lege şi a propunerilor legislative 

pentru o şedinţă viitoare. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (24), au fost 

prezenţi 22 (domnii deputaţi Costică Canacheu, Marian-Florian 

Săniuţă, Adrian George Scutaru, Gheorghe Ana, Eugen Bădălan, 

Adrian Bădulescu, Eugen Bejinariu, Mihăiţă Calimente, Georgică 

Dumitru, Doru-Claudian Frunzulică, Dănuţ Liga, Niculae 

Mircovici, Ion Mocioalcă, Dan Ilie Morega, Mózes Zoltán Pálfi, 

Ştefan Daniel Pirpiliu, Georgian Pop, Cosmin Mihai Popescu, 

Neculai Rebenciuc, Angel Tîlvar, Petru Gabriel Vlase şi Valerian 

Vreme) şi au absentat 2 (domnii deputaţi Cezar-Florin Preda, din 
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Grupul parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, şi Constantin 

Niţă, din Grupul parlamentar al Alianţei Politice a Partidului Social 

Democrat şi a Partidului Conservator).  

 

În ziua de 4 februarie 2009, Comisia pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările, având 

următoarea ordine de zi:  

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea 

unor măsuri privind punerea în circulaţie a paşapoartelor 

electronice, precum şi producerea altor documente de călătorie 

(PLx 605/2008). 

2. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru completarea 

art.31 din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea 

Poliţiei Române (PLx 693/2008). 

3. Dezbaterea în fond a propunerii legislative de modificare şi 

completare a Legii nr.60 (r1)/23.09.1991, privind organizarea şi 

desfăşurarea adunărilor publice (PLx 695/2008). 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2008 privind trecerea 

unui imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al 

statului şi darea acestuia în folosinţă gratuită Ambasadei franţei în 

România (PLx 660/2008). 

5. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2008 privind 
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modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei 

participant la acţiuni (PLx 599/2008). 

 

La punctele 1 şi 2 ale ordinii de zi,  membrii comisiei, în 

vederea unei documentări suplimentare, au hotărât amânarea 

soluţionării  proiectelor de lege. 

La punctul 3 al ordinii de zi, s-a hotărât formularea unui 

raport de respingere a propunerii legislative. 

La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât 

formularea unui aviz negativ. 

 La punctul 5 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât 

formularea unui raport de adoptare cu modificări a proiectului de 

lege. 

Din numărul total al membrilor comisiei (24), au fost 

prezenţi 22 (domnii deputaţi Costică Canacheu, Marian-Florian 

Săniuţă, Adrian George Scutaru, Gheorghe Ana, Eugen Bădălan, 

Adrian Bădulescu, Eugen Bejinariu, Mihăiţă Calimente, Georgică 

Dumitru, Doru-Claudian Frunzulică, Dănuţ Liga, Niculae 

Mircovici, Ion Mocioalcă, Dan Ilie Morega, Mózes Zoltán Pálfi, 

Ştefan Daniel Pirpiliu, Georgian Pop, Cosmin Mihai Popescu, 

Neculai Rebenciuc, Angel Tîlvar, Petru Gabriel Vlase şi Valerian 

Vreme) şi au absentat 2 (domnii deputaţi Cezar-Florin Preda, din 

Grupul parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, şi Constantin 
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Niţă, din Grupul parlamentar al Alianţei Politice a Partidului Social 

Democrat şi a Partidului Conservator). 

În ziua de 5 februarie 2009, membrii Comisiei pentru 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au desfăşurat un 

program de studiu individual asupra unor iniţiative legislative 

primite spre dezbatere de la Biroul permanent al Camerei 

Deputaţilor. 

 
 

 
Preşedinte, 

 
Costică Canacheu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Consult. Andrei Voicu 
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