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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din 9 şi 10 septembrie 2008 

 

În ziua de 9 septembrie 2008, Comisia pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările, după 

următoarea ordine de zi:  

1. 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 (Plx 330/2008). 

2. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de lege pentru 

modificarea Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi 

sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război (PLx 

403/2008). 

3. Dezbaterea în fond a Propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 privind regimul 

liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate (Plx 297/2008). 
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4. Dezbaterea în fond a Propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.295/2004 referitoare la 

regimul armelor şi a muniţiilor (Plx 410/2008). 

5. Dezbaterea în fond a Proiectului de lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2008 pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi al 

muniţiilor (Plx 362/2008). 

6. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de lege privind reţinerea 

datelor generate sau prelucrate de furnizorii de comunicaţii 

electronice destinate publicului sau de reţele publice de 

comunicaţii (PLx 439/2008). 

7. Dezbaterea în fond a Proiectului de lege pentru ratificarea 

Acordului între Guvernul României şi Guvernul Regatului 

Norvegiei privind cooperarea poliţienească, semnat la Oslo la 14 

martie 2008 (Plx 434/2008). 

 

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

prin vot, formularea unui aviz negativ. 

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

prin vot, formularea unui aviz favorabil. 

La punctele 3 şi 4 ale ordinii de zi, s-a hotărât, prin votul 

membrilor Comisiei, redactarea unor rapoarte de respingere. 

La punctul 5 al ordinii de zi, Comisia a decis amânarea 

dezbaterilor pentru o şedinţă viitoare. 
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La punctul 6 al ordinii de zi,  membrii Comisiei au hotărât, 

prin vot, formularea unui aviz favorabil. 

La punctul 7 al ordinii de zi,  membrii Comisiei au hotărât, 

prin vot, redactarea unui raport de adoptare a proiectului de lege. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (24), au fost 

prezenţi 19 (domnii deputaţi Costică Canacheu, Marian Florian 

Săniuţă, Marcu Tudor, Adrian George Scutaru, Eduard Raul 

Hellvig, Eugen Bejinariu, Mihăiţă Calimente, Cristian Ilie, Marius 

Iriza, Niculae Mircovici, Emil Radu Moldovan, Constantin Niţă, 

Gabriel Plaiaşu, Alexandru Octavi Stănescu, Tiberiu Toró, Petru 

Gabriel Vlase, Florea Voinea, Claudius Mihail Zaharia şi doamna 

deputat Daniela Buruiană Aprodu) şi au absentat 5 (domnii 

deputaţi Cezar Florin Preda şi Horia Văsioiu, din Grupul 

parlamentar al Partidului Democrat Liberal, domnnul deputat 

Eserghep Gelil, din Grupul parlamentar al Partidului Conservator, 

domnul  deputat Cătălin Voicu, din Grupul parlamentar al 

Partidului Social Democrat, precum şi domnul deputat Bogdan 

Olteanu, din Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal). 

 

În ziua de 10 septembrie 2008, Comisia pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările, după 

următoarea ordine de zi:  

1. Dezbaterea în fond a Proiectului de lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 8/2008 pentru modificarea şi 
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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, şi pentru 

modificarea Ordonanţei Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea 

şi alte drepturi ale poliţiştilor şi Ordonanţei Guvernului nr.64/2006 

privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu 

statut special din sistemul administraţiei penitenciare (PLx 

260/2008). 

2. 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). 

 

La punctul 1 al ordinii de zi,  membrii Comisiei au avut loc 

discuţii generale, urmând ca dezbaterea pe articole să fie reluată în 

prezenţa reprezentanţilor Ministerului Economiei şi Finanţelor. 

La punctul 2 al ordinii de zi, s-a hotărât ca dezbaterile să fie 

amânate până la primirea punctului de vedere al Guvernului. 

Punctul 3 al ordinii de zi nu a fost dezbătur din cauza 

epuizării timpului afectat lucrărilor Comisiei.  

 

Din numărul total al membrilor comisiei (24), au fost 

prezenţi 20 (domnii deputaţi Costică Canacheu, Marian Florian 

Săniuţă, Marcu Tudor, Adrian George Scutaru, Eduard Raul 
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Hellvig, Eugen Bejinariu, Mihăiţă Calimente, Cristian Ilie, Marius 

Iriza, Niculae Mircovici, Emil Radu Moldovan, Constantin Niţă, 

Bogdan Olteanu, Gabriel Plaiaşu, Alexandru Octavi Stănescu, 

Tiberiu Toró, Petru Gabriel Vlase, Florea Voinea, Claudius Mihail 

Zaharia şi doamna deputat Daniela Buruiană Aprodu) şi au 

absentat 4 (domnii deputaţi Cezar Florin Preda şi Horia Văsioiu, 

din Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal, precum şi 

domnnul deputat Eserghep Gelil, din Grupul parlamentar al 

Partidului Conservator, domnul  deputat Cătălin Voicu, din Grupul 

parlamentar al Partidului Social Democrat).  

  

 

Preşedinte, 
 

Costică Canacheu 
 
 
 
 
 
 

Consult. Andrei Voicu 
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