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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din  zilele de 30 şi 31 octombrie 2007 

 

În ziua de 30 octombrie 2007, Comisia pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat prima parte a 

lucrărilor, având următoarea ordine de zi:  

1. Dezbaterea în fond a propunerii legislative pentru modificarea 

Legii nr. 360/2002 privind statutul poliţistului (Pl x  623/2007). 

2. Dezbaterea şi avizarea  proiectului de Lege pentru ratificarea 

Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia 

privind cooperarea în domeniul combaterii criminalităţii 

organizate, traficului ilicit de stupefiante şi a terorismului 

internaţional, semnat la Bucureşti la 5 iulie 2007 (PL x 705/2007). 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 

Legii nr. 278/2006 pentru modificarea şi completarea Codului 
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penal, precum şi pentru modificarea şi completarea altor legi (Pl x 

582/2007). 

4. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind statutul 

ofiţerilor de informaţii (PL x 609/2007). 

 

La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât să 

propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii 

legislative. 

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

unanimitate de voturi, formularea unui aviz favorabil.  

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

unanimitate de voturi, formularea unui aviz negativ.  

La punctul 4 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională şi cei ai Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi, în şedinţă comună, şi-au exprimat anumite 

puncte de vedere asupra unor texte din proiectul de lege, 

dezbaterea pe articole neputând fi reluată datorită neîndeplinirii 

condiţiilor art. 51 alin. (3) şi (4) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, referitoare la prezenţa majorităţii deputaţilor care fac 

parte din aceste comisii. 

 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională (25), au fost prezenţi 18  

(Domnii deputaţi Costică Canacheu, Marian Florian Săniuţă, 

Marcu Tudor, Adrian George Scutaru, Constantin Amarie, Eugen 
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Bejinariu, Mihăiţă Calimente, Cristian Ilie, Marius Iriza, 

Constantin Niţă, Bogdan Olteanu, Cezar Florin Preda, Alexandru 

Octavi Stănescu, Tiberiu Toró, Horia Văsioiu, Petru Gabriel Vlase, 

Florea Voinea şi Claudius Mihail Zaharia) şi au absentat 7 

(Domnul deputat Eduard Raul Hellvig, din Grupul parlamentar al 

Partidului Conservator, doamna deputat Daniela Buruiană Aprodu 

şi domnul deputat Gelil Eserghep, din Grupul parlamentar al 

Partidului România Mare, domnii deputaţi Ioan Mircea Paşcu, 

Cătălin Voicu şi Iosif Dan, din Grupul parlamentar al Partidului 

Social Democrat, precum şi domnul deputat Niculae Mircovici, din 

Grupul parlamentar al Minorităţilor Naţionale). 

 

În ziua de 31 octombrie 2007, Comisiile pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională ale Camerei Deputaţiilor şi 

Senatului, reunite în şedinţă comună, au dezbătut şi analizat 

proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2008, pentru ministerele, 

direcţiile şi serviciile nominalizate în acest sens de către Birourile 

Permanente reunite ale Parlamentului. 

Membrii comisiilor, cu majoritate de voturi pentru, au avizat 

favorabil proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2008 pentru 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi au supus spre 

analiză Comisiilor reunite de buget, finanţe şi bănci, respectiv, 

Plenului Parlamentului, o serie de amendamente, care se regăsesc 

în avizul comun. 
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Din numărul total al membrilor Comisiei pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională (25), au fost prezenţi 17  

(Domnii deputaţi Costică Canacheu, Marian Florian Săniuţă, 

Marcu Tudor, Adrian George Scutaru, Constantin Amarie, Eugen 

Bejinariu, Mihăiţă Calimente, Cristian Ilie, Marius Iriza, 

Constantin Niţă, Cezar Florin Preda, Alexandru Octavi Stănescu, 

Tiberiu Toró, Horia Văsioiu, Petru Gabriel Vlase, Florea Voinea şi 

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 Gelil 

Eserghep, din Grupul parlamentar al Partidului România Mare, 

domnii deputaţi Ioan Mircea Paşcu, Cătălin Voicu şi Iosif Dan, din 

Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat, domnul deputat 

Bogdan Olteanu, din Grupul parlamentar al Partidului Naţional 

Liberal, precum şi domnul deputat Niculae Mircovici, din Grupul 

parlamentar al Minorităţilor Naţionale).  

 
 

Preşedinte, 
 
 

Costică Canacheu 
 
 
 


