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S I N T E Z A 
lucrărilor Comisiei din zilele de 3 şi 4 mai 2006 

 
 

În ziua de 3 mai 2006, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională şi-a desfăşurat lucrările între orele 13.00 – 16.00, având următoarea 
ordine de zi: 

 
1. Dezbaterea proiectului de Lege privind statutul soldaţilor şi gradaţilor 

voluntari. 
2. Dezbaterea proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 9/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 
privind Statutul cadrelor militare.  

3. Dezbaterea propunerii legislative privind autorizarea interceptării 
comunicaţiilor în activităţile de realizare a securităţii naţionale.  

4. Dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului  
nr. 19/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda personalului militar 
şi funcţionarilor publici cu statut special din instituţiile publice de apărare 
naţională, ordine publică şi siguranţă naţională. 

5. Dezbaterea propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 309/2002 
privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au 
efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în 
perioada 1950 – 1961.  

6. Dezbaterea propunerii legislative privind unele măsuri pentru asigurarea 
condiţiilor de dezvoltare fizică şi morală a elevilor şi studenţilor. 
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 La punctul 1 al ordinii de zi, membrii Comisiei au reluat şi finalizat 
dezbaterile asupra proiectului de Lege privid statutul soldaţilor şi gradaţilor 
voluntari. Amendamentele admise şi cele respinse sunt redate în raportul Comisiei.  
 La punctul 2 al ordinii de zi, membrii Comisiei, în prezenţa reprezentanţilor 
Ministerului Administraţiei şi Internelor au hotărât aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 9/2006 pentru modificarea şi completarea Legii                      
nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare. 
 La punctul 3 al ordinii de zi, dată fiind complexitatea domeniului de 
reglementare precum şi a implicaţiilor  pe care le presupune iniţiativa legislativă, 
Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor pentru şedinţa 
din           17 mai a.c.., şedinţă la care vor fi invitaţi să participe reprezentanţi ai 
tuturor instituţiilor vizate din domeniul de securitate.  
 La punctul 4 al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, adoptarea cu amendamente a proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului  nr. 19/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda 
personalului militar şi funcţionarilor publici cu statut special din instituţiile publice 
de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională. Raportul preliminar a 
fost înaintat Comisie pentru muncă şi protecţie socială, împreună cu care Comisia 
noastră a fost sesizată pentru un raport comun.  
 Pentru propunerile legislative înscrise la punctele 5 şi 6 pe ordinea de zi, 
membrii Comisiei, au hotărât, cu unanimitate de voturi, elaborarea unor avize 
negative. 
 
 Din numărul total al membrilor Comisiei (24) au fost prezenţi 19 
(Stănişoară Mihai, Bejinariu Eugen, Tudor Marcu, Scutaru Adrian George, 
Amarie Constantin, Canacheu Costică, Calimente Mihăiţă, Mircovici Niculae, Dan 
Iosif, Iriza Marius, Vlase Petru Gabriel, Oancea Viorel, Popp Cosmin Gabriel, 
Toró Tiberiu, Niţă Constantin, Văsioiu Horia, Voicu Cătălin, Voinea Florea, 
Zaharia Claudius Mihail) şi au absentat 5 deputaţi: Hellvig Eduard Raul, Buruiană 
Aprodu Daniela, Paşcu Ioan Mircea, Săniuţă Marian Florian şi Raicu Romeo 
Marius, acesta din urmă, fiind înlocuit pe toată perioada sesiunii parlamentare de 
domnul deputat Ghiorghioni Ionesie, în conformitate cu prevederile art. 51 alin.(6) 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor.  
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În ziua de 4 mai 2006, membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională au derulat activităţi de informare asupra problemelor de 
specialitate ale instituţiilor din aria de competenţă a acesteia, conform repartiţiei 
pe subcomisii.  

 
 Din numărul total al membrilor Comisiei (24) au fost prezenţi 19 
(Stănişoară Mihai, Bejinariu Eugen, Tudor Marcu, Scutaru Adrian George, 
Amarie Constantin, Canacheu Costică, Calimente Mihăiţă, Mircovici Niculae, Dan 
Iosif, Iriza Marius, Vlase Petru Gabriel, Oancea Viorel, Popp Cosmin Gabriel, 
Toró Tiberiu, Niţă Constantin, Văsioiu Horia, Voicu Cătălin, Voinea Florea, 
Zaharia Claudius Mihail) şi au absentat 5 deputaţi: Hellvig Eduard Raul, Buruiană 
Aprodu Daniela, Paşcu Ioan Mircea, Săniuţă Marian Florian şi Raicu Romeo 
Marius, acesta din urmă, fiind înlocuit pe toată perioada sesiunii parlamentare de 
domnul deputat Ghiorghioni Ionesie, în conformitate cu prevederile art. 51 alin.(6) 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor.  
 
 
 
 
 
 

 
Vicepreşedinte, 

 
Marcu Tudor 

 


