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Comisia pentru apărare, ordine         Bucureşti, 15.10.2007                       
publică   şi   siguranţă  naţională                  
 

P R O C E S – V E R B A L 
lucrărilor comisiei din  ziua de 9 octombrie 2007 

 

În ziua de 9 octombrie 2007, la lucrările Comisiei sunt prezenţi 16 
deputaţi, fiind absenţi motivat 8 deputaţi. 

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 proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.189/2002 privind 
operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru 
nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (PLx 636/2007). 

5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 
Legii nr. 49/2006 privind circulaţia pe drumurile publice (Pl x 
650/2007). 
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6. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 
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 (Pl x 649/2007). 

7. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2007 privind înfiinţarea 
Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorităţii pentru 
străini şi a Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, precum şi modificarea şi 
completarea unor acte normative (PL x 630/2007). 

 
La punctele 1, 2 şi 3 ale ordinii de zi,  s-a hotărât amânarea 

adoptării unor soluţii asupra acestor iniţiative legislative.  
La punctul 4  al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât 

emiterea unui aviz favorabil. 
La punctele 5 şi 6 ale ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât 

avizarea negativă a respectivelor iniţiative legislative. 
La punctul 7  al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât 

formularea unui aviz favorabil. 
 
Înregistrarea şedinţei, în format MP 3, se află la Comisie. 

 
 

Vicepreşedinte, 
 

Marian  Săniuţă 
 
 
 
 
 
 


