
 
 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

Comisia pentru apărare, ordine         Bucureşti, 28.06.2007                       
publică   şi   siguranţă  naţională                 Nr. 32/533                                         
 
 

S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din 27 iunie 2007 

 

În ziua de 27 iunie 2007, Comisia pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările, având 

următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru ratificarea 

Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi 

Guvernul Republicii Elene privind asigurarea sprijinului naţiunii 

gazdă pentru executarea de operaţiuni şi exerciţii NATO, semnat la 

Atena, la 10 octombrie 2006 şi la Bucureşti la 14 decembrie 2006 

(PLx493/2007). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.36/2007 pentru abrogarea 

Legii nr. 476/2003 privind aprobarea taxei de notificare a 

prelucrărilor de date cu caracter personal, care cad sub incidenţa 
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Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor 

date (PLx 459/2007). 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, a 

Legii nr.247/2005 privind pensiile magistraţilor, a Legii nr.96/2006 

privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, a Legii nr.7/2006 

privind statutul funcţionarului public parlamentar (PLx 485/2007). 

 

La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiei au fost de 

acord cu solicitarea Ministerului Apărării, de a fi amânate 

dezbaterile, în vederea eliminării unor erori materiale din varianta 

în limba română a memorandumului supus ratificării. 

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

întocmirea unui aviz favorabil adoptării proiectului de lege. 

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

formularea unui aviz negativ la propunerea legislativă supusă 

dezbaterii.  

 

Din numărul total al membrilor Comisiei (23), au fost 

prezenţi 15  (Domnii deputaţi Costică Canacheu, Marian Florian 

Săniuţă, Constantin Amarie, Eugen Bejinariu, Mihăiţă Calimente, 

Iosif Dan, Cristian Ilie, Marius Iriza, Niculae Mircovici, 

Constantin Niţă, Toró Tiberiu, Horia Văsioiu, Cătălin Voicu, 
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Florea Voinea,  Claudius Mihail Zaharia) şi au absentat 8 (Domnul 

deputat Eduard Raul Hellvig, din Grupul parlamentar al Partidului 

Conservator, doamna deputat Daniela Buruiană Aprodu şi domnul 

deputat Marcu Tudor, din Grupul parlamentar al Partidului 

România Mare, domnii deputaţi Ioan Mircea Paşcu şi Petru Gabriel 

Vlase, din Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat, 

domnii deputaţi Bogdan Olteanu şi Adrian George Scutaru, din 

Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal, precum şi 

domnul deputat Cezar Florin Preda, din Grupul parlamentar al 

Partidului Democrat).  

 

 

Preşedinte, 
 

Costică  CANACHEU 
 
 
 
 


