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P R O C E S – V E R B A L 
lucrărilor comisiei din  4 octombrie  2007 

În ziua de 4 octombrie 2007,  la lucrările Comisiei sunt prezenţi 
16 deputaţi, fiind absenţi motivat 8 deputaţi.  

Participă, în calitate de invitaţi, domnii gl. Marin Dragnea şi 
I.Penciuc – din partea Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război, 
precum şi lt.col. Paul Nenciu şi doamna Aurora Hidec – consilieri 
juridici la Ministerul Apărării. 

Lucrările   sunt  conduse   de  domnul  deputat  Marian Săniuţă, 
vicepreşedinte al Comisiei. 
 

Pe ordinea de zi sunt înscrise următoarele puncte: 
 

1. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind 
transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării în 
cămine studenţeşti (PL x 480/2007). 

2. Dezbaterea în fond a propunerii legislative  privind 
transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării 
Naţionale în locuinţe sociale (Pl x 483/2007). 

3. Dezbaterea în fond a propunerii legislative privind 
înstrăinarea terenurilor şi clădirilor aparţinând Ministerului Apărării 
Naţionale  (Pl x 449/2007). 

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de 
război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de 
război, republicată (Pl x 515/2007). 

5. Dezbaterea în fond a Proiectului de Lege privind prevenirea şi 
combaterea   violenţei   cu   ocazia   competiţiilor  şi   jocurilor  
sportive (PL x 539/2007). 

 
La punctele 1, 2 şi 3 ale ordinii de zi,  membrii Comisiei  

hotărăsc amânarea adoptării unor soluţii asupra acestor iniţiative 
legislative, deoarece nu a sosit punctul de vedere al Uniunii 
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Naţionale a Consiliilor Judeţene, care a fost solicitat în urmă cu trei 
săptămâni.  

La punctul 4  al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât 
emiterea unui aviz favorabil, cu amendamente. 

La punctul 5 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât 
întocmirea unui raport preliminar cu amendamente şi înaintarea 
acestuia Comisiei pentru învăţământ, tineret şi sport, în vederea 
redactării raportului comun.  

 Detalii privind această şedinţă pot fi obţinute de la experţii 
Comisiei, care deţin înregistrările tuturor lucrărilor în format MP 3. 

 
Vicepreşedinte, 

 
Marian  Săniuţă 

 


