
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 
 
Comisia pentru apărare, ordine                                                 Bucureşti, 14.11.2005 
publică şi siguranţă naţională                                                     Nr. 32/                                                                  
 
 
 

S I N T E Z A 
lucrărilor Comisiei din zilele de 8, 9 şi 10 noiembrie 2005 

 
 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat 
lucrările în zilele de 8, 9 şi 10 noiembrie 2005, având următoarea ordine de zi: 

 
1. Dezbaterea propunerii legislative privind modificarea articolului 15 din Legea 

nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare .  
2. Studiu individual asupra documentelor trimise la comisie de către instituţiile 

din aria  noastră de control parlamentar. 
 
În şedinţa comună din 8 noiembrie 2005,  Comisia pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au dezbătut 
propunerea legislativă privind modificarea articolului 15 din Legea nr. 80/1995 privind 
statutul cadrelor militare. În urma dezbaterilor cele două Comisii au hotărât, cu 
majoritate de voturi pentru, întocmirea unui raport favorabil. Atât amendamentele 
admise cât şi cele respinse sunt redate în raportul comisiilor. 
 

Din numărul total al membrilor Comisiei (24) au absentat domnul deputat 
Stănişoară Mihai din Grupul Parlamentar al PD, doamna deputat Buruiană Aprodu 
Daniela din Grupul Parlamentar al PRM şi domnul deputat Paşcu Ioan Mircea din 
Grupul Parlamentar al PSD . 
 

Pentru zilele de 9 şi 10 noiembrie a.c. membrii comisiei au hotărît un program 
de studiu individual asupra materialelor informative înaintate la comisie de instituţiile 
aflate în aria de control parlamentar a acesteia . 
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În ziua de 9 noiembrie a.c., din numărul total al membrilor Comisiei (24) au 
absentat domnul deputat Stănişoară Mihai din Grupul Parlamentar al PD, doamna 
deputat Buruiană Aprodu Daniela din Grupul Parlamentar al PRM şi domnul deputat 
Paşcu Ioan Mircea din Grupul Parlamentar al PSD. 

 
În ziua de 10 noiembrie a.c., din numărul total al membrilor Comisiei (24) au 

absentat doamna deputat Buruiană Aprodu Daniela şi domnul deputat Tudor Marcu 
din Grupul Parlamentar al PRM, domnul deputat Stănişoară Mihai din Grupul 
Parlamentar al PD, domnul deputat Paşcu Ioan Mircea şi domnul deputat Niţă 
Constantin din Grupul Parlamentar al PSD. 

 
 
 
 
 

Vicepreşedinte, 
 
 

Eugen Bejinariu   
 
 


