
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 
 

Comisia pentru apărare, ordine         Bucureşti, 11.05.2007                       
publică   şi   siguranţă  naţională                 Nr. 32/403                                         
 
 

S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din  7 mai  2007 

În ziua de 7 mai 2007, Comisia pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările, având 

următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.15/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.138/1999 

privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din 

instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă 

naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului 

civil din aceste instituţii (PL.x 231/2007). 

2. Proiect de Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului 

nr.5/2007 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor 

cantităţi de carburanţi şi lubrifianţi, care vor fi acordate, în mod 

gratuit, Ministerului Apărării (PL.x 274/2007). 

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative prin care se stabilesc şi se sancţionează contravenţii 
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(PL.x.277/2007). 

4. Proiect de Lege pentru modificarea anexelor la unele acte 

normative din domeniul sistemului naţional de decoraţii (PL.x 

322/2007). 

5. Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice de pază de interes judeţean (PL.x 

326/2007). 

 
La punctul 1 al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât  

amânarea dezbaterilor până la primirea unui punct de vedere de la 

Guvern, privind implicaţiile financiare ale aplicării formei adoptate 

de Senat, care a modificat această ordonanţă. 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, formularea unui raport de modificare formei 

adoptate de Senat, în sensul aprobării Ordonanţei Guvernului 

nr.5/2007, cu modificarea corespunzătoare a titlului legii, a 

articolului unic al acesteia, precum şi a art. 3 din ordonanţă.  

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât 

formularea unui aviz de respingere a proiectului de lege. 

La punctul 4 al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât 

emiterea unui aviz favorabil adoptării proiectului de lege. 

La punctul 5 al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât 

emiterea unui aviz de respingere a respectivei propuneri 

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

19  (Domnii deputaţi Costică Canacheu, Marcu Tudor, Marian 

Florian Săniuţă,  Adrian George Scutaru, Constantin Amarie, 

Eugen Bejinariu, Mihăiţă Calimente, Iosif Dan, Cristian Ilie, 

Marius Iriza, Niculae Mircovici, Constantin Niţă, Cosmin Gabriel 

Popp,  Toró Tiberiu, 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 Ioan Mircea Paşcu, din Grupul parlamentar al Partidului 

Social Democrat, domnul deputat Romeo Marius Raicu - înlocuit 

de domnul deputat Ionesie Ghiorghioni, din Grupul parlamentar al 

Partidului Democrat, precum şi domnul deputat Bogdan Olteanu, 

din Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal).  

 

 

Preşedinte, 
 

Costică  Canacheu 
 
 
 


