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Comisia pentru apărare, ordine                                        Bucureşti, 04.12.2006 
publică  şi   siguranţă  naţională                                        Nr. 32/799                                                 
 

S I N T E Z A 
lucrărilor Comisiei din 29 noiembrie 2006 

 
 În ziua de  29  noiembrie 2006, 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 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.  

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 74/2006 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval. 

3. Dezbaterea în fond a propunerii legislative privind interzicerea recrutării, 
folosirii, finanţării şi instruirii mercenarilor. 

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.3/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 
2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru 
personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit 
anexelor nr.II şi III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a 
salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoanele 
care ocupă funcţii de demnitate publică (Pl.-x 892/2006).  

5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.3/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 
2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru 
personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit 
anexelor nr.II şi III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a 
salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoanele 
care ocupă funcţii de demnitate publică (Pl.-x 893/2006) 
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 La punctul 1  al ordinii de zi,  membrii Comisiei au hotărât să supună 
plenului Camerei Deputaţilor raport de adoptare cu modificări a proiectului de 
lege, în contextul depunerii  şi admiterii mai multor amendamente, atât la 
Ordonanţa Guvernului nr. 30/2006, cât şi la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.102/2005. 
 La punctul 2 al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât formularea unui 
aviz favorabil. 
 La punctul 3 al ordinii de zi, membrii Comisiei, după clarificarea unor 
aspecte legate de obiectul şi oportunitatea acestei iniţiative legislative, în urma 
analizării punctelor de vedere ale Ministerului Apărării, Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, Ministerului Integrării Europene şi Serviciul Român 
de Informaţii, au ajuns la concluzia unanim exprimată că soluţia legislativă optimă 
este ratificarea, mai întâi, a Convenţiei ONU privind recrutarea, folosirea, 
finanţarea şi instruirea mercenarilor, condiţie esenţială pentru  adoptarea unei legi 
de aplicare a acestei convenţii în România. Pe cale de consecinţă, s-a hotărât 
formularea unui raport de respingere a propunerii legislative. 
 La punctele 4 şi 5 ale ordinii de zi,  membrii Comisiei au hotărât  emiterea 
unor avize negative, pentru motivul că  propunerile legislative au rămas fără 
obiect, prevederile acestora fiind cuprinse în Ordonanţa Guvernului nr. 19/2006.  

 
     Din numărul total al membrilor Comisiei (24) au fost prezenţi 20 

(Stănişoară Mihai, Săniuţă Marian Florian, Tudor Marcu, Scutaru Adrian George, 
Hellvig Eduard Raul, Bejinariu Eugen, 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  4 deputaţi: Paşcu Ioan 
Mircea şi Amarie Constantin, 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, precum şi Buruiană 
Aprodu Daniela, din Grupul parlamentar al P.R.M. 
 
 
 

Preşedinte, 
 
 

 Mihai  Stănişoară 
 


