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Stenograma  

şedinţei comune a Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic şi a Comisiei pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională 

 

 

Sedinţa comună s-a desfăşurat în ziua de 2 mai 2011, de la ora 16.00. 

Lucrările au fost conduse, alternativ, de doamna deputat Sulfina Barbu, 

preşedintele Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic, şi, respectiv, de domnul deputat Costică Canacheu, 

preşedintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.  

 Sedinţa a început cu apelul nominal al membrilor celor două comisii, fiind 

prezenţi la lucrări 29 deputaţi din totalul de 30 membri ai Comisiei pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi 20 deputaţi 

din totalul de 24 deputaţi ai Comisiei pentru apărare ordine publică şi siguranţă 

naţională. 

 

Doamna deputat Sulfina Barbu 

Suntem în cvorum în comisiile reunite. După cum ştiţi, stimaţi colegi trebuie să 

dăm vot în comisiile reunite pentru că, în Comisia de apărare raportul preliminar 

a fost de respingere, iar  în Comisia pentru administraţie raportul preliminar a 

fost de adoptare. 

Nu mai intrăm la dezbateri generale conform procedurii. 

Doriţi să interveniţi? 

 

Domnul deputat Ion Mocioalcă 

Da, foarte pe scurt doamna preşedintă, şi îmi cer scuze că v-am întrerupt. Data 

trecută am participat la şedinţă, ştiţi că până la urmă nu s-a ţinut, aşa am înţeles 

şi unul din motive a fost invocat şi de colegii noştii liberali şi mă simt nevoit să-l 

invoc şi eu acum pentru că este unul foarte important la o lege foarte 

importantă. Am dori să ne prezentaţi cine reprezintă Ministerul Administraţiei şi 
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Internelor la această lege, iar dacă nu este reprezentantul la cel puţin secretar de 

stat părerea mea este că nu putem să o discutăm. Eu personal nu pot să stau la 

o dezbatere fără reprezentantul ministerului. 

 

Doamna deputat Sulfina Barbu 

Pentru a reveni, să ne fie clar tuturor, noi data trecută am dezbătut în Comisia 

pentru administraţie, am avut dezbateri generale, dezbateri pe articole, aşa cum 

aţi făcut şi dumneavoastră în Comisia de apărare, astăzi vreau să vă anunţ că din 

partea Ministerului Administraţiei şi Internelor avem trei reprezentanţi: domnul 

Mironescu Laurenţiu, secretar general, domnul Pavel Gabriel, director general,  

domnul Macovei Ovidiu, director general, deci este reprezentant la nivel de 

secretar general şi directori tehnici, dar procedura astăzi este doar de vot. Pentru 

că, repet, în cele două Comisii s-a dezbătut actul normativ, avem două rapoarte 

deja votate şi nu facem decât să mergem în procedură de vot pe cele două 

rapoarte şi vă propun să le votăm în ordine cronologică. Vă rog 

 

Domnul deputat Paul Victor Dobre 

Doamna ministru, eu vreau totuşi să vă spun, să vă reamintesc că astăzi vorbim 

de reorganizarea Ministerului de Interne , nu vorbim nici de autoritatea naţională 

de nu ştiu care, nici de centrul naţional al cinematografiei, cu tot respectul pentru 

fiecare instituţie. Vorbim despre reorganizarea Ministerului de Interne. Nu este 

normal ca în două comisii de fond să nu fie reprezentat la nivel de conducere 

ministerul. Secretarul general al ministerului este o funcţie de înalt funcţionar 

public, aici este un proiect de lege si trebuia să fie cineva de la nivelul politic, 

pentru că este o decizie cu implicaţii majore asupra ministerului şi cred că sunt 

totuşi lucruri cu care nu putem glumi. Nu putem glumi. Gândiţi-vă că trimitem 

jandarmeria să controleze munca la negru şi desfiinţăm poliţia rurală. Sunt 

lucruri cu care nu putem glumi şi trebuie să ascultăm un reprezentant al 

conducerii politice al ministerului, aşa cum este firesc să dezbatem în Parlament. 

 

Doamna deputat Sulfin aBarbu 
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Domule Seres Denes, eraţi înscris la cuvânt. Vă rog. 

 

Domnul deputat Seres Denes 

Stimaţi colegi, doamna preşedintă, sigur că aceste discuţii au avut loc la fiecare 

comisie în parte, şi la comisia de administraţie şi la comisia de apărare, practic 

această comisie reunită a fost convocată pentru a decide care dintre rapoarte se 

acceptă , nu mai începem din nou cu discuţii generale, cu discuţii pe articole şi 

aşa mai departe. Practic, această comisie reunită a fost convocată pentru a 

decide care din rapoarte se acceptă. Nu mai începem cu discuţii generale, cu 

discuţii pe articole şi aşa mai departe, ci avem de făcut un vot, pe raportul ori al 

comisiei de administraţie, ori de respingere al comisiei de apărare. 

 

Doamna deputat Sulfina Barbu 

Da, vă rog. 

 

Domnul deputat Niţă Constantin 

Doamna preşedintă, mulţumesc pentru... este pentru prima oară în Parlament 

când aud că o comisie sau două comisii se întrunesc ca să ia o decizie prin vot, 

fără să dezbată un proiect de lege. Păi ce suntem... nici când erau comisiile de 

mediere pe timpuri, fiecare proiect se lua la mână, se uita pe fiecare articol, aşa-i 

corect domne. Pai ce facem, aici suntem la piaţă, ne adunăm ca să votăm şi 

dumneavoastră sunteţi mai mulţi şi noi mai puţini şi plecăm şi gata .. Păi atunci 

de ce ne-am întâlnit aici? 

A doua chestiune, doamna preşedintă dumneavoastră aţi fost ministru, un 

asemenea proiect de lege nu are ce căuta pe masa Parlamentului. Este o 

chestiune simplă pe care un ministru trebuie să-şi asume răspunderea, este o 

chestiune de organigramă internă a Ministerului de Interne, al Administraţiei şi 

Internelor, el trebuie să-şi organizeze, funcţie de bugetul pe care-l are sistemul 

de lucru pe care trebuie să şi-l promoveze. Prin urmare, de ce trebuie să 

aprobăm noi că trebuie să dăm oamenii afară? Ce treabă are Parlamentul cu 

această chestiune? Ce treabă are comisa de apărare cu această temă? De aceea, 
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părerea mea e că faceţi o eroare când supuneţi la vot  un asemenea proiect de 

lege, sigur folosind acelaşi abuz pe care l-aţi făcut data trecută, că aţi votat un 

semenea proiect de lege, puteţi să-l faceţi şi acum, dar vă atrag atenţia că nu 

este corect. Nu este treaba Parlamentului să facă acest lucru, este treaba 

ministrului, care prin hotărâre de Guvern îşi stabileşte organigrama în funcţie de 

necesităţile pe care ... sau de programul Guvernului pe care le aprobă Guvernul 

respectiv. Mulţumesc. 

 

Doamna deputat Sulfina Barbu 

Si eu vă mulţumesc pentru intervenţie. Mai erau înscrişi domnul deputat... 

domnul deputat Săniuţă şi apoi domnul deputat Gherasim. Pe procedură 

deocamdată, vă rog. 

 

Domnul deputat Mihăiţă Calimente 

Da.. Apropo la .. vis-a-vis de faptul că nu este o reprezentare la nivel politic, 

vreau să vă spun că, cel puţin la nivelul Comisiei de apărare, nici acolo nu a fost 

o reprezentare la nivel politic, poate nici la nivelul Comisiei pentru administraţiei 

în momentul în care aţi discutat. Ori o lege de-o asemenea însemnătate şi aşa 

cum s-a spus mai înainte, dacă domnul ministru nu a avut curajul să îşi asume 

prin reorganizare ceea ce trebuia să facă şi a aruncat-o în curtea Parlamentul 

măcar trebuia să aibă curajul să vină în faţa noastră şi să susţină acest proiect de 

lege. Ori, să ne ierte Dumnezeu, e uşor să trimiţi un asemenea proiect de lege 

când dai 10.000 de oameni afară şi să te speli pe mâini ca Pilat din Pont. 

 

Doamna deputat Sulfina Barbu 

Cu siguranţă va participa domnul ministru la lucrările plenului, aşa cum v-am 

spus, în Comisia pentru administraţie a fost şi reprezentare la nivel politic, 

domnul secretar de stat Mihai Capră a participat alături de domnul secretar 

general, de toţi directorii, deci în Comisia de administraţie a fost reprezentare 

corectă. Domnul deputat Săniuţă şi apoi domnul deputat Gherasim, vă rog. 
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Domnul deputat Marian-Florian Săniuţă 

Mulţumesc doamna preşedinte. Am să vă rog să-mi permiteţi pe procedură, strict 

pe procedură această luare de cuvânt. Aş vrea să fiu lămurit înainte de a vota 

dacă în acest moment, prin acest vot, asupra căror prevederi din acest proiect de 

lege comisiile reunite trebuie să îşi  dea votul pentru că, şi aicea vreau să vă rog 

respectuos să luaţi act de profundul meu respect pentru colegii din comisia 

pentru administraţie, dar nu cred, este punctul meu de vedere, că în acest 

moment Comisia pentru administraţie are competenţă în ceea ce priveşte 

Statutul cadrelor militare, ori prin acest proiect de lege, dincolo cu ceea ce se 

întâmplă cu funcţionarii cu statut special, poliţiştii, sunt afectate două categorii 

de militari, este vorba de pompieri şi jandarmi, ori din acest punct de vedere ar 

trebui, cred eu, specialiştii să ne spună dacă astăzi avem această competenţă să 

ne pronunţăm şi pe articolele în această formulă şi pe articolele privind Statutul 

cadrelor militare. Doi, dacă prin ceea ce facem astăzi nu cumva, nu aş folosi un 

cuvânt dur, ne prevalăm prin ceea ce încercăm să facem de nerespectarea 

legislaţiei prind organizarea şi reorganizarea Ministerului Administraţiei şi 

Internelor, în speţă mă bazez pe Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 

art.12. Si în sfârşit, al treilea punct pe procedură, este pentru prima oară în cei 6 

ani de când eu sunt parlamentar, când printr-un proiect de lege ni se cere să nu 

aplicăm, deci acesta este termenul folosit în două ocazii, alte două legi existente 

şi în vigoare şi care, sigur, le-am votat în diferite ocazii. Este vorba de art.71 din 

Legea privind Statutul poliţistului şi art.82 din Legea privind Statutul cadrelor 

militare. In aceste condiţii permiteţi-mi ca punct personal de vedere, să consider 

că se încalcă art.16 din Constituţie, întrucât cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a  

autorităţii publice fără privilegii şi discriminări, ori dacă pentru anumiţi poliţişti 

sau pentru anumite cadre militare aplicăm iar pentru alţii nu aplicăm aceste legi, 

cred că ne aflăm într-o situaţie destul de delicată. De aceea, eu cer sprijinul 

specialiştilor, să fiu lămurit înainte de vot cu aceste trei puncte. Mulţumesc. 

 

Doamna deputat Sulfina Barbu 

Si eu vă mulţumesc. Ii dau cuvântul domnului deputat Gherasim. Vă rog. 
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Domnul deputat Vasile Gherasim 

Regret că majoritatea care s-au exprimat nu cred că au fost la dezbateri, sau, în 

sfârşit au aflat acuma despre acest proiect sau nu de mult timp. In Comisia de 

administraţie, nu mă refer la alte comisii, în Comisia de administraţie vreau să 

luaţi act că aceasta a fost dezbătută pe îndelete, nu a fost un act normativ trecut 

aşa repede şi au participat de la secretarul de stat şi dintre cei care sunt şi astăzi 

prezenţi  şi şi-au susţinut punctul de vedere pentru adoptare. Sigur, trebuie să 

menţionăm că în Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil, 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil, Consiliul Economic şi Social a avizat 

favorabil, de asemenea ştiţi foarte bine că obiectul de reglementare este 

instituirea unor măsuri speciale pentru încadrarea în bugetul aprobat, deci orice 

reglementare care priveşte actuala formă de organizare a Ministerului de Interne 

şi măsurile luate pentru echilibrarea bugetară trebuie să treacă prin Parlament la 

propunerea Guvernului. Nu văd de ce obiectul, sau în sfârşit art.61 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor nu se poate aplica şi la acest act normativ? 

Cred că astăzi misiunea noastră, eu cred că şi la Comisia pentru apărare s-a 

întâmplat acelaşi lucru indiferent de rezultatul votului. Eu nu cred că s-a 

întâmplat altceva. Cred că şi la acea comisie au fost dezbateri, cred că şi atunci 

au existat puncte de vedere pro sau contra, e normal de asta există comisii, de 

asta este Parlament. Obiecţiile care se formulează aici, amendamentele care se 

formulează sau dacă se formulează poziţii împotriva unor articole pot fi susţinute 

în plen, dar noi nu putem bloca o anumită activitate numai pentru faptul că 

problema este foarte importantă şi nu vă supăraţi dar eu nu sunt de acord că 

dacă era Comisia de agricultură sau nu ştiu ce structură guvernamentală era mai 

puţin importantă decât Ministerul de Interne. Eu cred că absolut toate structurile 

statului sunt la fel de importante şi trebuie să beneficieze de aceeaşi atenţie şi 

responsabilitate din partea noastră. Eu aş propune că, indiferent de poziţiile celor 

care se vor mai înscrie la cuvânt sau care vor susţine pe procedură şi nu numai, 

şi cred că nu se poate altceva decât pe procedură, totuşi, în ultimă instanţă, să 

ţinem cont şi de părerea voturilor în această comise reunită.  
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Doamna deputat Sulfina Barbu 

Dacă mai sunt intervenţii? Dar aş vrea să le limităm 

 

Domnul deputat Ion Mocioalcă 

Una singură de 30 de secunde şi promit că nu mai intervin pe procedură doamna 

ministru. 

 

Doamna deputat Sulfina Barbu 

Da, vă rog 

 

Domnul deputat Ion Mocioalcă 

Există două rapoarte în momentul de faţă, unul de respingere, unul de adoptare 

a legii. Fiecare are amendamentele sale şi pe noi ne interesează punctul de 

vedere al ministrului, al ministerului dacă vreţi să fiu mai blând, adică acceptăm 

şi un secretar de stat aici, care să ne spună exact punctul de vedere al 

ministerului în ceea ce priveşte amendamentele adoptate şi punctele aflate în 

divergenţă în cele două rapoarte. Deci nu puteţi să faceţi abstracţie de punctul de 

vedere politic al ministerului într-un proces, dacă vreţi, de restructurare care 

trimite în afară, în şomaj, peste 10.00 de oameni. Mulţumesc. 

 

Doamna deputat Sulfina Barbu 

Categoric că nu s-a făcut abstracţie şi vă repet că la dumneavostră în comisie şi 

în comisia de administraţie ministerul şi-a spus punctul de vedere, a luat la 

cunoştinţă şi amendamentele propuse, deci noi acum nu ne întoarcem la 

dezbateri generale, nici la dezbateri pe fond, noi acum trebuie să stabilim în 

şedinţă comună care dintre cele două rapoarte va fi votat şi va fi transmis către 

plenul Camerei Deputaţilor, unde fiecare dintre dumneavoastră sigur că poate să 

susţină şi amendamentele respinse la această iniţiativă legislativă. Procedural 

suntem în această etapă au fost redactate după rapoartele preliminare şi 

sintezele şi procesele verbale pe care fiecare deputat are dreptul să le consulte 
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conform regulamentului, deci suntem, reamintesc, în această etapă procedurală. 

Avem două rapoarte preliminare care trebuie tranşate prin vot în comisiile 

reunite, dacă ar fi fost acelaşi raport şi într-o parte şi în cealaltă nu s-ar fi ajuns 

în această situaţie. Suntem în şedinţă reunită pentru a tranşa care dintre cele 

două rapoarte preliminare este votat ca raport comun şi trimis plenului. Deci, vă 

rog, din această etapă plecăm şi nu ne mai întoarcem pe dezbateri. Discutăm 

dezbaterea pe procedură şi după care intrăm pe vot. Ultima intervenţie, domnule 

deputat, vă rog. 

 

Domnul deputat Victor Paul Dobre 

Doamnă, nu e ultima, pot să am mai multe, suntem în Parlamentul României, 

democraţia există. Aş vrea să vă spun un lucru şi vis-a-vis de argumentaţia 

domnului deputat Gherasim, deci s-au tăiat de la Ministerul de Interne, pe cifre 

date de conducerea ministerului, 20.000 de posturi finanţate şi acuma vrem să 

mai tăiem încă 10.000. Deci erau 20.00 de posturi libere finanţate. Dacă 

Ministerul de Interne se croieşte la Ministerul de Finanţe în funcţie de finanţe, 

înseamnă că avem o altă viziune despre Ministerul de Interne. Doi, domnul 

ministru Săniuţă a ridicat două lucruri extrem de importante e vorba de statutul 

militarilor de acolo şi domnul preşedinte Canacheu ştie foarte bine. Iar ne ducem 

cu o lege în care să pierdem 10.000 de procese? Iar facem un lucru că trebuie 

să-l facem în seara asta neapărat, că avem o sarcină să trecem legea? În comisii 

reunite? In ce Parlament din lume se lucrează domne în stilul ăsta? Nu mai 

dezbateţi, nu mai faceţi nimic. Nu este normal ca reorganizarea ministerului să 

nu se discute, revin încă o dată, în prezenţa conducerii politice a ministerului în 

Parlamentul României. Aşi vrea să o întreb pe doamna preşedintă dacă a făcut 

demersurile necesare, dacă s-a interesat la minister, sau a considerat că nu e 

nevoie să vină nimeni din conducerea politică a ministerului. 

 

Doamna deputat Sulfina Barbu 

Sigur că am transmis către Ministerul Administraţiei şi Internelor, având în 

vedere  că astăzi în şedinţa Biroului Camerei Deputaţilor a fost aprobată această 
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şedinţă, imediat după aprobarea din Biroul Camerei Deputaţilor, după ce s-a 

aprobat această şedinţă comună am transmis acest lucru către Ministerul 

Administraţiei şi Internelor, din acest motiv avem şi reprezentanţii Ministerului 

Adminiatraţiei şi Internelor la şedinţă, dar vă propun să ne întoarcem la ceea ce 

avem ... 

 

Domnul deputat Victor Paul Dobre 

Doamna ministru, nu mi-ati răspuns la întrebare. Aţi solicitat prezenţa conducerii 

politice sau nu? Asta era întrebarea mea. Nu-mi vorbiţi de înalţii funcţionari din 

minister. 

 

Doamna deputat Sulfina Barbu 

Am solicitat şi este aici şi doamna Irina Alexe prezentă.... 

 

Domnul deputat Victor Paul Dobre 

Doamna ministru, încă o dată, aţi solicitat .... 

 

Doamna deputat Sulfina Barbu 

Si domnul secretar general ... 

 

Domnul deputat Victor Paul Dobre 

.... sau nu prezenţa conducerii politice?  

 

Doamna deputat Sulfina Barbu 

Deci, am solicitat prezenţa conducerii Ministerului Administraţiei şi Internelor şi în 

consecinţă avem reprezentanţi din conducere. 

 

Domnul deputat Victor Paul Dobre 

Deci conducerea ministerului este formată din ministru şi secretari de stat, 

doamnă. 
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Doamna deputat Sulfina Barbu 

Domnul deputat... 

 

Domnul deputat Victor Paul Dobre 

Vă rog frumos, răspundeţi corect. 

 

Doamna deputat Sulfina Barbu 

Domnul deputat 

 

Domnul deputat Vasile Gherasim 

Doamna preşedintă, nu există o procedură de invitare a conducerii politice, nu 

există aşa ceva. 

 

Domnul deputat Mihăiţă Calimente 

Există obligativitatea conducerii politice să fie aicea. 

 

Domnul deputat Vasile Gherasim 

Nu există conducerea politică, se invită conducerea ministerului, ce-i aia 

conducere politică? 

 

Domnul deputat Eugen Bejinariu 

Domnule Gherasim, nu vă supăraţi, atâta timp cât emitem un proiect de lege 

prin care să se încadreze în bugetul aprobat este obligaţia ordonatorului principal 

de credite şi nu a Parlamentului domnule deputat ... 

 

Domnul deputat Vasile Gherasim 

Eu am spus că noţiunea de conducere politică nu face parte din lege. 

 

Domnul deputat Eugen Bejinariu 

Domnule Gherasim obligaţia îi revine ordonatorului principal de credite să se 

încadreze în bugetul aprobat şi nu Parlamentului. 
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Domnul deputat Costică Canacheu 

E limpede, acuma ne inflamăm un pic, domnul Mocioalcă, aşa cum a precizat şi 

doamna preşedintă, sunt îndeplinite condiţiile procedurale. La Comisia pentru 

administraţie a avut loc dezbaterea generală, pe articole, cu amendamente, la 

Comisia pentru  apărare, pentru buna şi corecta informare a plenului celor două 

comisii, noi nu am avut această dezbatere pentru că, aşa cum spunea domnul 

deputat Niţă, în mod democratic, pe baza procedurii pe care funcţionăm s-a 

supus, s-a propus amendament de respingere, da, şi în 10 minute, pentru că era 

în număr mai mare opoziţia prezentă, s-a votat, s-a adoptat raport de 

respingere, raport preliminar. A funcţionat această procedură absolut corectă şi 

democratică, domnul Niţă, pentru că nu am avut dezbatere generală, dezbatere 

pe articole la Comisia de apărare. Acum suntem exact în aceeaşi procedură, 

avem două rapoarte preliminare, Comisiile sunt chemate să voteze, şi am 

rugămintea să tranşăm acest subiect prin vot, prin supunerea la vot a raportului 

comisiei noasre de apărare de respingere, aşa cum am procedat şi noi, procedura 

spune întâi se propune raportul de respingere. Votăm, dacă raportul nostru trece 

e raport de respingere, dacă raportul nostru nu trece, votăm celălalt raport şi 

avem o concluzie. Să supunem la vot. 

 

Domnul deputat Victor Paul Dobre 

Dacă-mi permiteţi, doamnă, dacă în maniera asta se lucrează grupurile PNL se 

retrag de la lucrările comisiilor reunite, pentru că este inadmisibil să ne impuneţi 

cu forţa în lipsa ministerului, în lipsa oricărei discuţii  

 

Domnul deputat Costică Canacheu 

Nu impunem nimic, votăm domnule 

 

Domnul deputat Victor Paul Dobre 

Votaţi domnilor cu atât mai uşor dacă rămâneţi singuri  
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Domnul deputat Costică Canacheu 

Nu este cazul domnul Dobre, nu este cazul  

 

Doamna deputat Sulfina Barbu 

Suntem, vă repet, în procedură parlamentară ne uităm în regulament, suntem în 

această situaţie de a vota rapoartele preliminare în şedinţă comună. Vă 

reamintesc raportul preliminar de la Comisia de apărare este de respingere, îl 

supunem la vot şi prin vot tranşăm dacă acel raport va fi votat şi trimis către 

plenul Camerei Deputaţilor, dacă nu votăm raportul de admitere cu 

amendamente de la Comisia de administraţie. Totul se stabileşte prin vot. Si 

rugămintea mea este să rămânem la această procedură de vot absolut 

regulamentră, reamintesc avem şi reprezentanţii Administraţiei şi Internelor, dar 

nu suntem la dezbateri generale şi pe articole, suntem în această etapă. Biroul 

Camerei deputaţilor a aprobat în conformitate cu art.52  alin.(1) ca astăzi, în 

timpul plenului să avem această şedinţă comună a Comisiei de administraţiei şi a 

Comisiei de apărare pentru a da un raport comun prin vot nu altfel. Rugămintea 

este să trecem la vot. Primul raport pe care îl supunem aprobării comisiilor 

reunite este cel din Comisia de apărare care este un raport de respingere. 

Haideţi, vă rog frumos, să trecem la procedura de vot pe, aşa cum spune 

regulamentul. Vă rog. 

 

Domnul deputat Eugen Bejinariu 

Doamna preşedintă, ţinând cont de situaţia care s-a creat şi toate problemele 

care au fost ridicate de colegii noştrii, de fapt ni se impune un anumit vot prin 

urmare şi membrii Partidului Social Democrat se vor retrage de la acest vot. 

 

Doamna deputat Sulfina Barbu 

Nu se impune niciun vot deci este pur si simplu o procedură regulamentară. Dacă 

nici prin vot nu ne mai putem exprima în Parlamentul României, în comisiile 

reunite, foarte bine. In această situaţie ne aflăm, dacă nu ne convine plecăm din 

sală. Nu e nici o noutate din punctul nostru de vedere. 
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Da, în această situaţie suntem, nu ne convine la procedura de vot, care este 

corectă şi plecăm din sală... 

Absolut corect. In Comisia pentru administraţie, trebuie să ştiţi, au votat raportul 

nostru preliminar de adoptare, deci au participat la vot, la dezbaterile generale, 

la dezbaterile pe articole, la absolut toată procedura........ 

 

Pauză 

 

Doamna deputat Sulfina Barbu:  

Stimaţi colegi, suntem în cvorum de şedinţă. Mai este domnul ... 

Vreau să le mulţumesc colegilor care au venit să înlocuiască colegii plecaţi în 

străinătate şi vă anunţ că, în locul domnului Vasile Soporan, Grupul 

independenţilor l-a desemnat pe domnul Nicolicea. Si tot din  Grupul 

independenţilor, în locul domnului Stan Nicolae este desemnat domnul Emil 

Bostan. Avem aici toate înlocuirile din partea grupurilor parlamentare. La 

secretariatul tehnic avem lista de semnături, deci suntem în cvorum de şedinţă.  

Pentru a reaminti, astăzi au participat la şedinţă şi colegii de la PNL şi PSD, dar 

dumnealor, în lispa unui reprezentări la nivelul Ministrului Administraţiei şi 

Internelor, s-au retras din şedinţă.  

Reamintesc că noi suntem în procedură regulamentară, în sensul următor: cele 

două rapoarte s-au dezbătut în Comisia pentru administraţie publică în şedinţele 

anterioare, unde au fost prezenţi şi reprezentanţii Ministerului Administraţiei şi 

Internelor şi au avut loc dezbateri generale şi pe articole.  

Am adoptat şi s-a votat un raport preliminar de adoptare. In Comisia pentru 

apărare s-a votat un raport preliminar de respingere. Ce spune regulamentul? 

Cand avem un raport comun şi suntem în acestă situaţie, ne întâlnim în plen 

reunit şi dăm vot pe cele două rapoarte şi care dintre raporte întruneşte 

majoritatea voturilor din comisiile reunite, acel raport comun se transmite către 

Plen. Amintesc că în comisiile de muncă şi Comisia de buget finanţe avizele 

pentru acest act normativ au fost favorabile.  
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In Comisia pentru buget finanţe a fost avizat cu unanimitate de voturi, iar in 

Comisia de muncă pe care o conduce domnul deputat Dobre de la PNL, avizul a 

fost tot favorabil cu majoritate de voturi.Deci, dumnealor nu au discutat numai în 

comisiile de fond. Acest act normativ s-a discutat şi în comisiile sesizate pentru 

aviz,unde avizele au fost aşa cum aţi văzut. Consiliul Legislativ a avizat favorabil, 

CSAT-ul a avizat favorabil, deci este un act normativ dezbătut în toate forurile 

care trebuiau să se pronunţe. In consecinţă, eu astăzi, împreună cu domnul 

preşedinte Canacheu, în ordine cronologică, pentru că aşa este corect, vă 

supunem atenţiei dumneavoastră şi votului, cele două rapoarte.  

Atenţie! Primul raport, în ordine cronologică, în Comisia de apărare este un 

raport de respingere. 

Va supun votului dumneavoatră, cine este pentru raportul de respingere pe acest 

act normativ? Un vot pentru. Cine este împotrivă? Cine mă ajută cu număratul?  

Deci, cu un vot pentru şi 27 împotrivă, raportul preliminar din Comisia de 

apărare a fost respins. 

Acum supun votului dumneavoastră raportul de adoptare din Comisia de 

administraţie publică. Cine este pentru raportul de adoptare din Comisia pentru 

administraţie publică? – 27 de voturi. 

Cine este împotrivă? 

Cu 27 voturi pentru şi 1 vot împotrivă s-a aprobat raportul de adoptare din 

Comisia de administraţie care a fost  comun al celor doua Comisii şi el va fi 

transmis, de îndată, către Biroul Permanant al Camerei Deputaţilor pentru a fi pe 

ordinea de zi din Plen.  

Vă mulţumesc foarte mult. Daca sunt alte intervenţii? 

Va mulţumesc foarte mult tuturor.    

 

Sedinţa s-a încheiat la ora 17.00. 
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