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         PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
           CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru apărare, ordine                                Bucureşti, 23.11.2006 

           publică  şi   siguranţă  naţională                                Nr. 32/732                                             
 

S I N T E Z A 
lucrărilor Comisiei din 22 noiembrie 2006 

 
 În ziua de  22  noiembrie 2006, Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările după următoarea 
ordine de zi: 

1. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului 
între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind 
regimul frontierei de stat româno-bulgare, colaborarea şi asistenţa 
mutuală în probleme de frontieră, semnat la Bucureşti la 28 august 
2006. 

2. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.30/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulaţie pe 
teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene 
şi Spaţiului Economic European. 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2006 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice. 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 56/2006 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. 

5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative cu incidenţă asupra domeniului fiscal 
şi a sistemului pensiilor militare de stat. 

6. Dezbaterea propunerii legislative pentru completarea şi modificarea 
Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 
asigurări sociale. 
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7. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea 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. 

 
 La punctul 1  al ordinii de zi,  membrii Comisiei au hotărât să supună 
plenului Camerei Deputaţilor raport de adoptare a proiectului de lege. 
 La punctul 2 al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât amânarea 
pentru următoarea şedinţă a adoptării unei soluţii, pentru analizarea  unor 
prevederi de fond în contextul depunerii  mai multor amendamente, atât 
la Ordonanţa Guvernului nr.30/2006, cât şi la Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.102/2005. 
 La punctele 3 şi 4 ale ordinii de zi,  membrii Comisiei au hotărât  
emiterea unor avize favorabile adoptării  şi au formulat amendamente 
pentru ambele proiecte legislative.  
 La punctul 5 al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât formularea 
unui aviz favorabil, cu amendamente. 
 La punctul 6 al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât formularea 
unui aviz favorabil. 
 La punctul 7 al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât formularea 
unui aviz favorabil, cu amendamente. 
 

Din numărul total al membrilor Comisiei (24) au fost prezenţi 21 
(Stănişoară Mihai, Săniuţă Marian Florian, Tudor Marcu, Scutaru Adrian 
George, Bejinariu Eugen, Buruiană Aprodu Daniela, Amarie Constantin, 
Dan Iosif, Niţă Constantin, Toro Tiberiu, Canacheu Costică, Calimente 
Mihăiţă, Iriza Marius, Mircovici Niculae, Oancea Viorel, Popp Cosmin 
Gabriel, Văsioiu Horia, Vlase Petru Gabriel, Voicu Cătălin, Voinea 
Florea, Zaharia Claudius Mihail) şi au absentat  3 deputaţi: Paşcu Ioan 
Mircea, din Grupul parlamentar al P.S.D., Raicu Romeo Marius, din 
Grupul parlamentar al P.D., acesta fiind înlocuit pe toată perioada 
sesiunii parlamentare de domnul deputat Ghiorghioni Ionesie, şi Hellvig 
Eduard Raul, din Grupul parlamentar al P.C. 

 
 
 

Vicepreşedinte, 
 
 

 Marian SĂNIUŢĂ 


