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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din ziua de 19  mai 2009 

 

În ziua de 19 mai 2009, Comisia pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările, având 

următoarele puncte pe ordinea de zi:  

1. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru 

ratificarea Protocolului de cooperare trilaterală lărgită în 

combaterea criminalităţii şi în special a criminalităţii 

transfrontaliere între Guvernul României, Guvernul Republicii 

Bulgaria şi Guvernul Republicii Serbia, semnat la Belgrad la 29 

septembrie 2008  (PLx 250/2009). 

2.  Dezbaterea şi avizarea  proiectului de Lege pentru 

ratificarea Acordului de sediu între Guvernul României şi 

Organizaţia Internaţională a Francofoniei privind Antena 

Regională a Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei pe lângă 
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Statele din Europa Centrală şi de Est, semnat la Bucureşti la 21 

aprilie 2008 (PLx 263/2009). 

3.  Audierea ministrului apărării naţionale pe tema 

rectificării bugetare. 

4.  Dezbatearea regulamentului de funcţionare a comisiei. 

 

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

formularea unui raport de adoptare a proiectului de lege.  

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

formularea unui aviz favorabil. 

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei au fost 

informaţi de către ministrul apărării naţionale cu privire la efectele 

reducerii resurselor bugetare alocate ministerului în anul 2009. 

Membrii comisiei i-au adresat întrebări pe această temă, în 

special cu privire la  întârzierea îndeplinirii angajamentelor faţă de 

NATO, în legătură cu înfiinţarea şi operaţionalizarea unor unităţi, 

situaţia posturilor ocupate de România în organismele NATO, atât 

în funcţii militare, cât şi civile, precum şi situaţia  renegocierii la 

plată şi a reeşalonării livrării de produse în cadrul unor programe 

de înzestrare. 

La punctul 4 al ordinii de zi, membrii Comisiei au purtat 

discuţii generale şi au hotărât amânarea dezbaterii pe articole. 

 

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

prezenţi 23 (domnii deputaţi Costică Canacheu, Marian-Florian 
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Săniuţă, Adrian George Scutaru, Gheorghe Ana, Eugen Bădălan, 

Adrian Bădulescu, Eugen Bejinariu, Mihăiţă Calimente, Georgică 

Dumitru, Doru-Claudian Frunzulică, Liga Dănuţ, Nicolae 

Mircovici, Ion Mocioalcă, Dan Ilie Morega, Gabriel Oprea, Mozes 

Zoltan Palfi, Ştefan Daniel Pirpiliu, Georgian Pop, Cosmin Mihai 

Popescu, Neculai Rebenciuc, Angel Tâlvar, Petru Gabriel Vlase şi 

Valerian Vreme) şi a absentat 1 (domnul deputat Constantin Niţă, 

din Grupul parlamentar al Alianţei Politice a Partidului Social 

Democrat şi a Partidului Conservator). 

 
 
 

Preşedinte, 
 
 

Costică Canacheu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consult. Iulian Mihăescu 
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