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Comisia pentru apărare, ordine          Bucureşti, 25.09.2008                       
publică şi siguranţă naţională                   
 

P R O C E S – V E R B A L 
al lucrărilor Comisiei din 23 septembrie 2008 

În ziua de 23 septembrie 2008, lucrările Comisiei sunt 
conduse de domnul deputat Costică Canacheu. Sunt prezenţi 18 
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 privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2008 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi al 
muniţiilor (PLx 362/2008). 

2. Dezbaterea în fond a Proiectului de lege pentru ratificarea 
Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia 
privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării şi înlăturării 
efectelor dezastrelor, semnat la Bucureşti la 25 octombrie 2007 
(PLx 534/2008). 

3. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru 
modificarea 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 
(Plx 451/2008). 

4. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de lege Proiect de Lege 
pentru modificarea lit.e) a art.16 din Legea nr.44/1994 privind 
veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi 
văduvelor de război, republicată (PLx 4497/2008). 

5. 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, 
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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).. 

6. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/2008 privind 
reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar (PLx 
460/2008). 

7. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2008 pentru 
modificarea art.23 alin.(4) din Legea bugetului de stat pe anul 2008 
(PLx 534/2008). 

8. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.18/2008 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2008 (PLx 544/2008). 

9. Dezbaterea în fond a Raportului de activitate al CSAT pe 
anul 2007 (PLx 362/2008). 

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 Angelina 
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, domnii 
Dorel Nuţu şi Valentin Uşurelu, din partea Serviciului pentru 
Protecţie şi Pază şi domnul Ion Oprişor, din partea Consiliului 
Suprem de Apărare a Ţării. 

La punctul 1 al ordinii de zi, domnul deputat Costică 
Canacheu propune membrilor Comisiei redactarea unui raport de 
adoptare a proiectului de lege.  

Propunerea este adoptată cu unanimitate de voturi.   
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La punctul 2 al ordinii de zi, domnul deputat Costică 
Canacheu propune membrilor Comisiei redactarea unui raport de 
adoptare..  

Propunerea este adoptată cu unanimitate de voturi.   
La punctul 3 al ordinii de zi, domnul deputat Costică 

Canacheu propune membrilor Comisiei redactarea unui aviy 
negativ.  

Propunerea este adoptată cu unanimitate de voturi. 
La punctul 4 al ordinii de zi, domnul deputat Costică 

Canacheu propune membrilor Comisiei redactarea unui aviz 
negativ, în ceea ce priveşte proiectul dezbătut.  

Propunerea este adoptată cu unanimitate de voturi. 
La punctul 5 al ordinii de zi, domnul deputat Costică 

Canacheu propunere amânarea votului final pentru o şedinţă 
ulterioară.  

Propunerea se adoptă prin votul membrilor Comisiei. 
La punctele 6-9 ale ordinii de zi, domnul deputat Costică 

Canacheu constantă lipsa cvorumului necesar desfăşurării 
lucrărilor Comisiei şi decide suspendarea şedinţei.  

   
 

 
Preşedinte, 

 
Costică Canacheu 

Consult. Andrei Voicu 


