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P R O C E S – V E R B A L 
al lucrărilor Comisiei din 11 şi 12 septembrie 2007  

 
În ziua de 11 septembrie 2007, la lucrările Comisiei sunt prezenţi 17 

deputaţi, fiind absenţi motivat 7 deputaţi.  
 Participă, în calitate de invitaţi, domnii Corneliu Dobriţoiu – secretar 
de stat, lt.col. Paul Nenciu – consilier juridic, doamna Aurora Hidec – 
consilier juridic, toţi din partea Ministerului Apărării, precum şi autorii 
iniţiativelor legislative aflate la punctele 2-4 ale ordinii de zi. 

Lucrările  sunt conduse de domnul  deputat  Marcu Tudor, vicepreşe -
dinte al Comisiei. 
 

Pe ordinea de zi sunt înscrise următoarele puncte: 
 

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). 

3. Dezbaterea în fond a propunerii legislative  privind transformarea 
cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naţionale în locuinţe 
sociale (Pl x 483/2007). 
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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, domnul Corneliu Dobriţoiu prezintă 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.62/2007 şi aminteşte pe scurt 
prevederile Legii nr. 260/2002 care cuprinde reglementări privind statutul 
forţelor Statelor Unite ale Americii în România, argimentând necesitatea 
completării acesteia. Membrii comisiei au admit proiectul de lege, cu 
unanimitate de voturi. 

În legătură cu punctele 2, 3 şi 4 ale ordinii de zi doamna deputat Lia 
Olguţa Vasilescu – care o înlocuieşte pe doamna deputat Daniela Buruiană, 
susţine admiterea punctului 2  - a proiectului de Lege privind transformarea 
cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării în cămine studenţeşti şi 
respingerea iniţiativelor de la punctele 3 şi 4. 

Se acordă luat, deasemenea, cuvântul domnului deputat Marian 
Săniuţi, care propune solicitarea unui punct de vedere de la Uniunea 
Naţională a Consiliilor Judeţene, domnul deputat Tiberiu Toro, care arată că 
iniţiativa este bună, dar nu este necesară o lege în acest sens, ci poate fi 
rezolvată de Guvern printr-o hotărâre iar comisia trebuie să respingă aceste 
iniţiative, domnul deputat Marius Iriza, care propune, la fel ca şi doamna Lia 
Olguţa Vasilescu să se aştepte răspunsul de la  Uniunea Naţională a 
Consiliilor Judeţene şi situaţia spaţiilor de la Ministerul Apărării, domnul 
deputat Niculae Mircovici, care susţine că armata are nevoie de aceste spaţii. 

Domnul Corneliu Dobriţoiu arată că toate cererile de transfer a unor 
imobile din cazărmile dezafectate au fost onorate de Ministerul Apărării, dar 
cekle rămase ar putea problema acestei instituţii, creată de presiunea mare pe 
buget.  



 3

În urma discuţiilor prelungite, dezbaterea acestor iniţiative legislative 
ester amânată, urmând a se lua o hotărâre după primirea la comisie a situaţiei 
imobilelor vizate de cele trei iniţiative legislative. 

La punctul 5 al ordinii de zi, după o succintă prezentare pe care o face 
domnul Corneliu Dobriţoiu, membrii comisiei au amână dezbaterea pentru 
săptămâna următoare, urmând a fi prezenţi la şedinţă şi reprezentanţii 
Ministerului Economiei şi Finanţelor.  

La punctele 6 şi 7 ale ordinii de zi, membrii comisiei hotărăsc, în 
unanimitate, formularea unor avize favorabile adoptării respectivelor 
proiecte de lege.  

  
În ziua de 12 septembrie 2007, la lucrările Comisiei sunt prezenţi 19 

deputaţi, fiind absenţi motivat 5 deputaţi. 
Şedinţa este condusă de domnul senator Cristian Diaconescu, 

preşedintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
Participă şi comisia similară a Senatului, pentru dezbate în şedinţă 

comună 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, pe 
probleme care privesc investiţiile instituţiei. 
 Alături de ministrul apărării se mai află domnii Corneliu Dobriţoiu – 
secretar de stat, Constantin Năstase – şeful Direcţiei Financiare şi doamna 
gl.bg. Maria Lupu –  toţi din partea Ministerului Apărării.  
 

Lucrările încep cu punctul 2 al ordinii de zi. Membrii comisiilor sunt 
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. 

Întrebările care urmează sunt adresate de către domnii: deputat Marius 
Iriza, senator Mihail Popescu, deputaţii Marcu Tudor, Tibor Toro, Costică 
Canacheu, George Scutaru şi Marian Săniuţă. Domnul Cristian Diaconescu 
face precizarea că cele două comisii trebuie să fie informate constant în 
legătură cu situaţia generală a investiţiilor şi cu programele de achiziţii 
majore ale Ministerului Apărării.  
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La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiilor au admit proiectul de 
lege cu unanimitate de voturi şi au hotărăsc să emită către Comisiile reunite 
de buget, finanţe şi bănci un aviz comun, favorabil.  

Cu unele precizări şi concluzii rezultate în cadrul lucrărilor, se declară 
închiderea şedinţei. 
 

Preşedinte, 
 
 

Costică  CANACHEU 
 
 


