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S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din  29 mai  2007 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

şi-a desfăşurat lucrările, având următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei 

Administrative (PLx 385/2007). 

2. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru anularea unor 

obligaţii de restituire a produselor scoase din rezerva de mobilizare 

de către filialele Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aferente 

perioadei 1991-2003 (PLx 318/2007). 

3. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.333/2003 

privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 

persoanelor  (PLx 372/2007). 
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La punctul 1 al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât 

întocmirea unui raport comun de adoptare cu modificări, în 

consens cu hotărârea membrilor Comisiei pentru administraţie 

publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât prin 

vot, în urma studierii documentaţiei suplimentare solicitate de la 

iniţiator şi sub rezerva dezbaterii proiectului de lege şi de către 

Comisia pentru industrii şi servicii, întocmirea raportului comun de 

adoptare a formei prezentate. Domnii deputaţi Marian Săniuţă şi 

Eugen Bejinariu au votat împotriva raportului de adoptare. 

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât 

formularea unui raport de respingere a propunerii legislative. 

 

Din numărul total al membrilor Comisiei (23), au fost 

prezenţi 14  (Domnii deputaţi Costică Canacheu, Marian Florian 

Săniuţă, Adrian George Scutaru, Constantin Amarie, Eugen 

Bejinariu, Mihăiţă Calimente, Iosif Dan, Niculae Mircovici, 

Cosmin Gabriel Popp,  Toró Tiberiu, Horia Văsioiu, Cătălin 

Voicu, Florea Voinea,  Claudius Mihail Zaharia) şi au absentat 9 

(Domnul deputat Eduard Raul Hellvig, din Grupul parlamentar al 

Partidului Conservator, doamna deputat Daniela Buruiană Aprodu 

şi domnii deputaţi Marius Iriza şi Marcu Tudor,  din Grupul 

parlamentar al Partidului România Mare, domnii deputaţi 

Constantin Niţă, Petru Gabriel Vlase şi Ioan Mircea Paşcu, din 



 3

Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat, domnul deputat 

Bogdan Olteanu, din Grupul parlamentar al Partidului Naţional 

Liberal, precum şi domnul deputat Cristian Ilie, din Grupul 

parlamentar al Partidului Democrat).  

 

 

Preşedinte, 
 

Costică  Canacheu 
 
 
 
 
 
 


