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P R O C E S – V E R B A L 
al lucrărilor Comisiei din 14 octombrie 2009 

În ziua de 14 octombrie 2009, lucrările Comisiei sunt 
conduse de domnul deputat Costică Canacheu. Sunt prezenţi 21 de 
deputaţi din totalul de 24 de membri ai Comisiei. 

Comisia aprobă, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine 
de zi:  

1. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru ratificarea 
Acordului Suplimentar referitor la aderarea Guvernului României 
la Memorandumul Multilateral de Înţelegere privind Programul 
Comun NATO E-3A, semnat la Bruxelles la 6 decembrie 1978, 
completat la 10 decembrie 1990, amendat la 13 august 1997, şi a 
Acordului Suplimentar referitor la aderarea Guvernului României 
la Memorandumul de Înţelegere pentru operaţii şi sprijin al Forţei 
Aeropurtate a NATO de Avertizare Timpurie şi Control, semnat la 
26 septembrie 1984 şi revizuit la 27 martie 2003, semnate la 
Bucureşti la 19 martie 2009 (PLx 463/2009). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2009 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2009 (Plx 398/2009). 

 
La şedinţa Comisiei participă, în calitate de invitaţi, 

reprezentanţi ai Ministerului Apărării Naţionale (Gabriela Alexe, 
Florentin Ilie şi Adrian Codi).  

 
La punctul 1 al ordinii de zi, reprezentanţii Ministerului 

Apărării Naţionale prezintă proiectul membrilor Comisiei. Aceştia 
afirmă că România, care momentan are doar statut de observator în 
cadrul Programului Comun NATO E-3A, va reuşi să îşi promoveze 
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propria industrie de apărare în cadrul programelor în care sunt 
implicate statele membre ale Programului. 

Domnul Mihăiţă Calimente doreşte să primească lămuriri 
suplimentare referitoare la contribuţia financiară a României 
pentru participarea la acest program. I se răspunde că România şi-a 
negociat contribuţia în funcţie de posibilităţile financiare iar 
participarea la Program i-ar conferi posibilitatea de nu fi nevoită să 
participe la  susţinerea costurilor eferente asistenţei primite din 
partea celorlalţi membrii ai Programului. 

Domnul Costică Canacheu propune celorlalţi membri ai 
Comisiei redactarea unui raport de adoptare a proiectului de lege. 
Propunerea este adoptată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 2 al ordinii de zi, domnul Costică Canacheu 
prezintă, pe scurt, proiectul celorlalţi membri ai Comisiei. 

Domnul Marian-Florian Săniuţă se exprimă împotriva 
rectificării bugetare deoarece nu se oferă nimic Ministerului 
Apărării Naţionale, nu este de acord cu oferirea de ajutor 
centralelor termice cu pierderi şi cu suplimentarea fondurilor din 
contractul cu EADS privind securizarea frontierelor ţării. 

Domnul Mihăiţă Calimente susţine poziţia exprimată de către 
domnul Marian-Florian Săniuţă. 

Domnul Costică Canacheu propune amânarea dezbaterilor 
pentru o şedinţă viitoare, la care să fie prezenţi şi reprezentanţi ai 
instituţiilor afectate de rectificare. 

Propunerea este aprobată, prin vot, de către membrii 
Comisiei. 

Ca urmare a epuizării ordinii de zi, domnul Costică Canacheu 
declară şedinţa închisă. 

 
 

Preşedinte, 
 
 

Costică Canacheu 
 
 
 
Consultant Andrei Voicu 


