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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din zilele de 11 şi 12 septembrie 2007 

 

În ziua de 11 septembrie 2007, 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.62/2007 pentru completarea 

Legii nr. 260/2002 pentru ratificarea Acordului dintre România şi 

Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite 

ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 

2001 (PL x 521/2007). 

2. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind transformarea 

cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării în cămine 

studenţeşti (PL x 480/2007). 
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3. Dezbaterea în fond a propunerii legislative  privind 

transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării 

Naţionale în locuinţe sociale (Pl x 483/2007). 

4. Dezbaterea în fond a propunerii legislative privind înstrăinarea 

terenurilor şi clădirilor aparţinând Ministerului Apărării Naţionale  

(Pl x 449/2007). 

5. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind derularea în 

România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii 

în Securitate (PL x 505/2007). 

6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/2007 pentru 

reglementarea unor măsuri de punere în aplicare a Convenţiei 

privind constituirea Oficiului European de Poliţie (Convenţia 

EUROPOL); (PL x 520/2007). 

7. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea 

Acordului între Guvernul României şi Guvernul Maltei privind 

cooperarea în domeniul combaterii criminalităţii organizate, a 

traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori ai 

acestora, precum şi a altor infracţiuni grave, semnat la Luxemburg 

la 12 iunie 2007 (PL x 531/2007). 
 

La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiei au admis 

proiectul de lege, cu unanimitate de voturi. 
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Punctele 2, 3 şi 4 ale ordinii de zi au fost amânate, urmând a 

fi dezbătute după primirea la comisie a situaţiei imobilelor vizate 

de cele trei iniţiative legislative. 

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

dezbaterea pentru săptămâna următoare, pentru a fi prezenţi la 

şedinţă şi reprezentanţii Ministerului Economiei şi Finanţelor.  

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

hotărât, cu unanimitate de voturi, emiterea de avize favorabile.  

  

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

prezenţi 17  (Domnii deputaţi Marian Florian Săniuţă, Marcu 

Tudor, Adrian George Scutaru, Constantin Amarie, Eugen 

Bejinariu, Mihăiţă Calimente, Cristian Ilie, Marius Iriza, Niculae 

Mircovici, Constantin Niţă, Alexandru Octavi Stănescu, Tiberiu 

Toró, Horia Văsioiu, Petru Gabriel Vlase, Cătălin Voicu, Florea 

Voinea,  Claudius Mihail Zaharia) şi au absentat 7 (Domnul 

deputat Eduard Raul Hellvig, din Grupul parlamentar al Partidului 

Conservator, doamna deputat Daniela Buruiană Aprodu, înlocuită 

de doamna deputat Lia Olguţa Vasilescu, din Grupul parlamentar 

al Partidului România Mare, domnul deputat Bogdan Olteanu, din 

Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal, domnii deputaţi 

Ioan Mircea Paşcu şi Iosif Dan, din Grupul parlamentar al 

Partidului Social Democrat, precum şi domnii deputaţi Costică 
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Canacheu şi Cezar Florin Preda, din Grupul parlamentar al 

Partidului Democrat). 

 

În ziua de 12 septembrie 2007, Comisiile pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională ale Camerei Deputaţilor şi 

Senatului, în şedinţă comună, şi-au desfăşurat lucrările, având 

următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2007 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2007 (PL x 553/2007). 

2. Audierea domnului Teodor Meleşcanu, ministrul apărării. 

 

La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiilor au admis 

proiectul de lege cu unanimitate de voturi şi au hotărât să emită 

către Comisiile reunite de buget, finanţe şi bănci avizul comun, 

favorabil.  

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiilor au fost 

informaţi de către domnul Teodor Meleşcanu şi de specialişti din 

Ministerul Apărării, în legătură cu programele majore de achiziţii 

pentru forţele terestre, aeriene şi navale, au fost adresate 

numeroase întrebări  şi s-au purtat discuţii, în special asupra 

achiziţionării avioanelor multirol, avioanelor de transport, precum 

şi a unor sisteme de comandă şi control aerian, compatibile cu cele 

ale NATO. 
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Din numărul total al membrilor Comisiei (24), au fost 

prezenţi 19 (Domnii deputaţi Costică Canacheu, Marian Florian 

Săniuţă, Marcu Tudor, Adrian George Scutaru, Constantin Amarie, 

Eugen Bejinariu, Mihăiţă Calimente, Cristian Ilie, Marius Iriza, 

Niculae Mircovici, Constantin Niţă, Cezar Florin Preda, Alexandru 

Octavi Stănescu, Tiberiu Toró, Horia Văsioiu, Petru Gabriel Vlase, 

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

absentat 5 (Domnul deputat Eduard Raul Hellvig, din Grupul 

parlamentar al Partidului Conservator, doamna deputat Daniela 

Buruiană Aprodu, din Grupul parlamentar al Partidului România 

Mare, domnul deputat Bogdan Olteanu, din Grupul parlamentar al 

Partidului Naţional Liberal, precum şi domnii deputaţi Ioan Mircea 

Paşcu şi Iosif Dan, din Grupul parlamentar al Partidului Social 

Democrat). 
 

 

Preşedinte, 
 
 

Costică  CANACHEU 
 
 
 
 


