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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din 17 septembrie 2008 

 

În ziua de 17 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 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). 
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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 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). 
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7. Audierea ministrului apărării pe tema înzestrării Armatei 

României. 

 

La punctele 1 - 4 ale ordinii de zi,  membrii Comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi de voturi, redactarea unor 

rapoarte de adoptare a proiectelor de lege. 

La punctul 5 al ordinii de zi,  prin vot, membrii Comisiei au 

hotărât formularea unui raport de respingere. 

La punctul 6 al ordinii de zi,  datorită faptului că Ministerul 

Economiei şi Finanţelor nu a dat curs invitaţiei de a participa la 

şedinţă, membrii Comisiei au dezbătut textele care nu implică  

fonduri bugetare suplimentare şi au decis continuarea lucrărilor la 

o dată ulterioară. 

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

discuţii cu ministrul apărării, domnul Teodor Meleşcanu, precum şi 

cu persoane din conducerea  ministerului, care au răspuns 

întrebărilor ce le-au fost adresate, referitoare la programele de 

înzestrare ale armatei. 

 

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

prezenţi 16 (domnii deputaţi Costică Canacheu, Marcu Tudor, 

Adrian George Scutaru, Eduard Raul Hellvig, Eugen Bejinariu, 

Mihăiţă Calimente, Cristian Ilie, Marius Iriza, Niculae Mircovici, 

Constantin Niţă, Gabriel Plaiaşu, Cezar Florin Preda, Alexandru 

Octavi Stănescu, Tiberiu Toró, Florea Voinea, Claudius Mihail 
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Zaharia) şi au absentat 8 (domnii deputaţi Marian Florian Săniuţă, 

Emil Radu Moldovan, Petru Gabriel Vlase şi Cătălin Voicu, din 

Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat, doamna deputat 

Daniela Buruiană Aprodu, fără apartenenţă la un grup parlamentar, 

domnul deputat Gelil Eserghep, din Grupul parlamentar al 

Partidului Conservator, domnul deputat Bogdan Olteanu, din 

Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal, precum şi 

domnul deputat Horia Văsioiu, din Grupul parlamentar al 

Partidului Democrat-Liberal).  

  

 

Preşedinte, 
 

Costică Canacheu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consultant Andrei Voicu 
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