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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din 12 şi 13 februarie 2008 

 

În ziua de 12 februarie 2008, Comisia pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările, având 

următoarea ordine de zi:  

1. Întâlnire cu cadre didactice şi cursanţi ai Colegiului de Război 

din cadrul Universităţii Naţională de Apărare "Carol I". 

2. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2007 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.191/1998 privind organizarea 

şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază (PLx 3/2008). 

3. Dezbaterea în fond a propunerii legislative privind sprijinirea 

achiziţionării sau construcţiei de locuinţe de către cadrele 

Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi Ministerului 

Apărării care au doi sau mai mulţi copii minori (Plx 811/2007). 

4. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru ratificarea 

Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii 



2 
 

Bulgaria ce reglementează activităţile la trecerea frontierei 

feroviare, semnat la Ruse la 9 februarie 2007. (PLx 5/2008). 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind prevenirea şi 

combaterea traficului ilicit de substanţe şi/sau metode interzise 

(PLx 17/2008). 

6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind organizarea şi 

funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare (PLx 

18/2008). 

 

La punctul 1 al ordinii de zi,  membrii comisiei au discutat cu 

invitaţii subiecte referitoare la activitatea comisiei şi la specificul 

cursurilor studiate în cadrul Colegiului de Război. 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât 

formularea unui raport favorabil, cu amendamente 

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

formularea unui raport de respingere a propunerii legislative, 

raport realizat împreună cu membrii Comisiei pentru administraţie 

publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

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

formularea unui raport favorabil, raport realizat împreună cu 

membrii Comisiei pentru industrii şi servicii. 

La punctele 5 şi 6 ale ordinii de zi, membrii comisiei au 

hotărât emiterea de avize favorabile. 
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Din numărul total al membrilor comisiei (25), au fost 

prezenţi 24 de deputaţi (domnii deputaţi Costică Canacheu, Marian 

Florian Săniuţă, Marcu Tudor, Adrian George Scutaru, Eduard 

Raul Hellvig, Constantin Amarie, Eugen Bejinariu, Daniela 

Buruiană Aprodu, Mihăiţă Calimente, Eserghep Gelil, Marius 

Iriza, Niculae Mircovici, Constantin Niţă, Alexandru Octavi 

Stănescu, Tiberiu Toró, Horia Văsioiu, Cristian Ilie, Cezar Preda, 

Florea Voinea, Gabriel Plăiaşu, Claudius Mihail Zaharia, Cătălin 

Voicu, Emil Radu Moldovan şi Petru Gabriel Vlase) şi a absentat 

domnul deputat Bogdan Olteanu, din Grupul parlamentar al 

Partidului Naţional Liberal.  

 

În ziua de 13 februarie 2008, Comisia pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională a avut, în prima parte a şedinţei, o 

întâlnire de lucru, la sediul acesteia, cu şefi  ai unor structuri 

centrale din Ministerul Apărării, pentru discutarea unor probleme, 

specifice acestui minister.  

 

În a doua parte a şedinţei, lucrările s-au desfăşurat în 

conformitate cu următoarea ordine de zi.: 

1. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind 

reorganizarea şi funcţionarea industriei de apărare.(PLx 830/2007). 

 3. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind statutul 

ofiţerilor de informaţii (PLx 609/2007). 
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La punctul 1 al ordinii de zi, au avut loc discuţii generale 

asupra proiectuluid e lege, dezbaterile urmând a fi începute la 

următoarea şedinţă a Comisiei. 

La punctul 2 al ordinii de zi, au avut loc dezbateri pe text 

până la art. 20, inclusiv. 

 

  Din numărul total al membrilor comisiei (25), au fost 

prezenţi 24 de deputaţi (domnii deputaţi Costică Canacheu, Marian 

Florian Săniuţă, Marcu Tudor, Adrian George Scutaru, Eduard 

Raul Hellvig, Constantin Amarie, Eugen Bejinariu, Daniela 

Buruiană Aprodu, Mihăiţă Calimente, Eserghep Gelil, Marius 

Iriza, Niculae Mircovici, Constantin Niţă, Alexandru Octavi 

Stănescu, Tiberiu Toró, Horia Văsioiu, Cristian Ilie, Cezar Preda,  

Florea Voinea, Gabriel Plăiaşu, Claudius Mihail Zaharia, Cătălin 

Voicu, Emil Radu Moldovan şi Petru Gabriel Vlase) şi a absentat 

domnul deputat Bogdan Olteanu, din Grupul parlamentar al 

Partidului Naţional Liberal. 

 

 

Preşedinte, 
 

Costică Canacheu 
 

Consult. Andrei Voicu 
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