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S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din  14 mai  2007 

 

În ziua de 14 mai 2007, Comisia pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările, având 

următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea în fond a propunerii legislative pentru modificarea 

Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor 

români în străinătate (PLx 340/2007). 

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. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea 

Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele 

drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război (PLx 377/2007). 
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4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 

lit.b) a art.13 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, 

precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război 

(PL.x 376/2007). 

5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 

Legii 61/1991 privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor 

norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice (PL.x 

367/2007). 

 
La punctul 1 al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât, în 

acord cu soluţia adoptată de Comisia pentru politică externă, 

formularea unui raport de respingere a propunerii legislative. 

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

amânarea dezbaterilor şi au solicitat Companiei Naţionale 

ROMARM - S.A. să prezinte o situaţie în detaliu a beneficiarilor 

produselor care fac obiectul proiectului de lege, urmând ca acest 

proiect să fie introdus pe ordinea de zi a următoarei şedinţe. 

La punctele 3, 4 şi 5 ale ordinii de zi, membrii Comisiei au 

hotărât formularea unor avize de respingere a respectivelor 

propuneri legislative. 

 

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

prezenţi 18  (Domnii deputaţi Costică Canacheu, Marcu Tudor, 

Marian Florian Săniuţă,  Adrian George Scutaru, Constantin 

Amarie, Eugen Bejinariu, Mihăiţă Calimente, Iosif Dan, Cristian 
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Ilie, Niculae Mircovici, Constantin Niţă, Cosmin Gabriel Popp,  

Toró Tiberiu, Horia Văsioiu, Petru Gabriel Vlase, Cătălin Voicu, 

Florea Voinea,  Claudius Mihail Zaharia) şi au absentat 6  

(Domnul deputat Eduard Raul Hellvig, din Grupul parlamentar al 

Partidului Conservator, doamna deputat Daniela Buruiană Aprodu 

şi domnul deputat Marius Iriza, din Grupul parlamentar al 

Partidului România Mare, domnul deputat Ioan Mircea Paşcu, din 

Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat, domnul deputat 

Romeo Marius Raicu - înlocuit de domnul deputat Ionesie 

Ghiorghioni, din Grupul parlamentar al Partidului Democrat, 

precum şi domnul deputat Bogdan Olteanu, din Grupul 

parlamentar al Partidului Naţional Liberal).  

 

 

Preşedinte, 
 

Costică  Canacheu 
 
 
 
 


