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P R O C E S – V E R B A L 
al lucrărilor Comisiei din 17 septembrie 2008 

 

În ziua de 17 septembrie 2008, lucrările Comisiei sunt conduse de 
domnul deputat Costică Canacheu. Sunt prezenţi 16 deputaţi din totalul de 
24 de membri ai Comisiei. 

Comisia a aprobat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi:  
1. Dezbaterea în fond a Proiectului de lege pentru ratificarea 

Acordului între Guvernul României şi Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite 
pentru Refugiaţi şi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie privind 
evacuarea temporară în România a unor persoane aflate în nevoie urgentă de 
protecţie internaţională şi relocarea ulterioară a cestora, semnat la Bucureşti 
la 8 mai 2008 şi pentru reglementarea unor aspecte prcedurale de 
implementare a acestora (PLx 531/2008). 

2. Dezbaterea în fond a Proiectului de lege pentru ratificarea 
Acordului între Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind 
readmisia persoanelor, semnat la Zürich la 13 iunie 2008 (PLx 474/2008). 

3. Dezbaterea în fond a Proiectului de lege pentru ratificarea 
Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze în 
domeniul protecţiei şi securităţii civile privind asistenţa şi cooperarea în 
situaţii de urgenţă, semnat la Paris la 22 aprilie 2008 (PLx 477/2008). 

4. Dezbaterea în fond a Proiectului de lege pentru ratificarea 
Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind 
regimul juridic al mormintelor ungare de război din România şi al 
mormintelor române de război din Republica Ungară, semnat la Bucureşti la 
6 martie 2008 (PLx 475/2008). 

5. Dezbaterea în fond a Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea art.45 din Legea nr.446/2006 privind pregătirea populaţiei 
pentru apărare (Plx 483/2008). 

6. Dezbaterea în fond a Proiectului de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 8/2008 pentru modificarea şi completarea Legii 

Administrator
Original



2 
 

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). 

7. Audierea ministrului apărării pe tema înzestrării Armatei Române. 
La şedinţa Comisiei participă, în calitate de invitaţi, domnii Mircea 

Alexandru şi Ovidiu Simina, din partea Ministerului Internelor şi Reformei 
Administrative, doamnele Gerogeta Ionescu şi Lavinia Vasile şi domnii 
Gheorghe Mocanu şi Ion Vasile, din partea Ministerului Apărării, doamnele 
Adriana Flucuş şi Angelica Radu, din partea Serviciului de Informaţii 
Externe, domnul Dan Raiciu din partea Serviciului Român de Informaţii, 
domnul Costică Jipa, din partea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi 
domnii Dorel Nuţu şi Valentin Uşurelu, din partea Serviciului pentru 
Protecţie şi Pază. 

 
La punctul 1 al ordinii de zi, domnul Mircea Alexandru afirmă că 

necesitatea acordului este dată de îndeplinirea obligaţiilor pe care România 
le are în calitate de membru al Uniunii Europene şi al Organizaţiei 
Naţiunilor Unite. 

Domnul deputat Costică Canacheu propune redactarea unui raport de 
adoptare a proiectului de lege. 

Propunerea este adoptată cu unanimitate de voturi.   
La punctul 2 al ordinii de zi, domnul Mircea Alexandru afirmă că 

acordul conţine prevederi de principiu, ăn fapt acesta fiind deja pus în 
practică. 

Domnul deputat Costică Canacheu propune redactarea unui raport de 
adoptare a proiectului de lege. 

Propunerea este adoptată cu unanimitate de voturi.  
La punctul 3 al ordinii de zi, domnul Mircea Alexandru afirmă că 

acordul este unul ce vine în sprijinul statului şi al comunităţilor, fiind un 
acord cu prevedri cu caracter umanitar. 

Domnul deputat Costică Canacheu propune redactarea unui raport de 
adoptare a proiectului de lege. 

Propunerea este adoptată cu unanimitate de voturi.. 
La punctul 4 al ordinii de zi, reprezentanţii M.I.R.A. remarcă faptul că 

acorduri similare există şi cu alte state, fiind astfel asigurat cadrul necessr 
pentru cinstirea eroilor.  

Domnul deputat Costică Canacheu propune membrilor Comisiei 
redactarea unui aviz de adoptare a proiectului de lege.  
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Propunerea este adoptată cu unanimitate de voturi. 
La punctul 5 al ordinii de zi, domnul Mircea Alexandru afirmă că 

Guvernul nu susţine propunerea deoarece, prin aceasta, se atribuţii pentru 
serviciile publice de evidenţă a persoanelor, poliţia comunitară şi 
jandarmerie, atribuţii ce nu ar trebui acordate acestor instituţii. 

Punctul de vedere al Guvernului este susţinut şi de către domnul 
deputat Nicolae Mircovici. 

Domnul deputat Costică Canacheu propune redactarea unui raport de 
respingere a propunerii legislative. 

Propunerea este adoptată cu unanimitate de voturi.  
La punctul 6 al ordinii de zi, domnul deputat Costică Canacheu 

constatând lipsa reprezentantului Ministerului Economiei şi Finanţelor 
propune ca votul asupra proiectului de lege să fie amânat pentru o dată 
ulterioară. 

La punctul 7 al ordinii de zi, domnul ministru al apărării, Teodor 
Meleşcanu, îi informează pe membrii comisiei cu privire la programele de 
achiziţii ale Ministerului Apărării. Discuţiile se concentrează pe subiectul 
contractului de achiziţie al avioanelor de luptă multirol.   

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Costică Canacheu 
declară şedinţa închisă. 

 
 

Preşedinte, 
 

Costică Canacheu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consult. Andrei Voicu 


