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PARLAMENTUL   ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru apărare, ordine         Bucureşti, 14.11.2011         
publică    şi    siguranţă   naţională                            Nr. 32/336                             
 

 
 
 

S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din 9 şi 10 noiembrie 2011 
 
 
 

 

În ziua de 9 noiembrie 2011, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările având 

următoarele puncte pe ordinea de zi: 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2008 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 138/1999 privind 

salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile 

publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, 

precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din 

aceste instituţii, şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 

38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor şi 

Ordonanţei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi 

ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei 

penitenciare (Plx 260/2008); 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita 

alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administraţiei şi 

Internelor pentru anul 2011 (Plx 557/2011); 
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3. Reexaminarea Legii privind reparaţiile morale şi materiale pentru 

fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 

23 august 1944 - 31 decembrie 1961 (PL x 531/2009/2011). 

 

La punctul 1 al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi pentru, să propună plenului Camerei Deputaţilor 

respingerea acestei iniţiative legislative, din următoarele motive:  

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 8/2008 au fost abrogate 

parţial prin art. 48, alin. (1), pct. 26 din Legea nr. 330/2009 privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, la rândul 

ei abrogată de art. 39 lit. w) din Legea nr. 284/2010 privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; 

- singura prevedere din O.G. nr. 8/2008 rămasă în vigoare este art. I 

care face trimitere la Anexa 1 la Legea nr. 138/1999 privind 

salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile 

publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, 

precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din 

aceste instituţii (la rândul ei abrogată parţial prin art. 48, alin. (1), pct. 

8 din Legea nr. 330/2009); 

- în urma abrogărilor succesive, mai sunt în vigoare pct. 11-16 din Nota 

la Anexa nr. 1 la Legea nr. 138/1999. Acestea au fost însă preluate 

parţial prin Legea nr. 284/2010, în Nota la Anexa nr. VII: Familia 

ocupaţională de funcţii bugetare "apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională", Capitolul I: Soldele de funcţie şi salariile de funcţie pentru 

personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din 

sistemul administraţiei penitenciarelor, din cadrul instituţiilor publice 

de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, pct. 4-7.  

- procesul de restructurare al armatei s-a finalizat la 31 

decembrie 2009, ceea ce nu mai justifică menţinerea celorlalte 
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prevederi. În considerarea acestor motive, precum şi a faptului că până 

la data adoptării sau respingerii prin lege a O.G. 8/2008, aceasta şi-a 

produs deja efectele, membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională au hotărât, cu majoritate de voturi pentru, 

respingerea acestei ordonanţe.  

La punctul 2 al ordinii de zi, în urma dezbaterii, membrii Comisiei, 

luând act de poziţia exprimată de reprezentanţii Ministerului  Administraţiei 

şi Internelor, prin care se susţine adoptarea prezentului proiect de lege, au 

hotărât, cu majoritate de voturi, sa propună Plenului adoptarea proiectului de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2011 

pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor 

de personal din Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru anul 2011, cu 

amendamentele admise şi, respectiv respinse, prezentate în anexa la raport. 

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii Comisiei, cu majoritate de voturi 

pentru, au hotărât admiterea cererii formulate de către Preşedintele României 

şi amendarea corespunzătoare a textului acestui act normativ.  
 

În ziua de 10 noiembrie 2011, membrii Comisiei pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională au efectuat studiu individual asupra proiectelor 

de lege cu care Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

a fost sesizată în actuala sesiune parlamentară. 
 

 

  Din numărul total al membrilor Comisiei pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională (22), au fost prezenţi 15 (domnii deputaţi Costică 

Canacheu, Eugen Bejinariu, Marian-Florian Săniuţă, Adrian George Scutaru, 

Gheorghe Ana, Eugen Bădălan, Adrian Bădulescu, Mihăiţă Calimente, 

Georgică Dumitru, Niculae Mircovici, Dan Ilie Morega, Constantin Niţă, 

Pirpiliu Ştefan, Neculai Rebenciuc şi Radu Stroe) şi au absentat 7, domnii 

deputaţi Dănuţ Liga (PD-L), Ion Mocioalcă (PSD), Gabriel Oprea 
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(progresist), Valentin Rusu (PD-L), Angel Tîlvăr (PSD), Claudiu Ţaga 

(progresist) şi Petru Gabriel Vlase (PSD). 

 

 

 

Preşedinte, 
 

          Costică  Canacheu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Valentin Busuioc, consilier parlamentar  
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