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           publică  şi   siguranţă  naţională                                Nr. 32/730                                             
 
 

S I N T E Z A 
lucrărilor Comisiei din zilele de  13 şi 14 noiembrie 2006 

 
 În zilele de  13 şi 14 noiembrie 2006, Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările după următoarea ordine 
de zi: 

1. Dezbaterea în fond a propunerii legislative privind reparaţiile morale şi 

materiale pentru cadrele militare active îndepărtate abuziv din sistemul 

naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, în perioada 23 

august 1944-22 decembrie 1989. 

2. Dezbaterea în fond a propunerii legislative de modificare a Legii nr.60/1991 

publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.888/2004 privind organizarea şi 

desfăşurarea adunărilor publice. 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea art.14 din 

Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război precum şi unele drepturi ale 

invalizilor şi văduvelor de război. 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind intervenţiile active în 

atmosferă. 

5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea şi 

completarea Legii Arhivelor Naţionale nr.16/1996. 
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 La punctele 1 şi 2  ale ordinii de zi,  membrii Comisiei au hotărât să supună 
Plenului Camerei Deputaţilor rapoarte de respingere a celor 2  propuneri 
legislative. 
 La punctul 3 al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât formularea unui 
aviz de respingere a propunerii legislative.   
 La punctul 4 al ordinii de zi,  membrii Comisiei, au hotărât formularea unui 
aviz favorabil adoptării proiectului de lege.   
 La punctul 5 al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât formularea unui 
aviz de respingere a propunerii legislative.   

 
Din numărul total al membrilor Comisiei (24) au fost prezenţi 19 

(Săniuţă Marian Florian, Scutaru Adrian George, Bejinariu Eugen, Buruiană 
Aprodu Daniela, Amarie Constantin, Dan Iosif, Niţă Constantin, Toro Tiberiu, 
Canacheu Costică, Calimente Mihăiţă, Iriza Marius, Mircovici Niculae, 
Oancea Viorel, Popp Cosmin Gabriel, Văsioiu Horia, Vlase Petru Gabriel, 
Voicu Cătălin, Voinea Florea, Zaharia Claudius Mihail) şi au absentat  5 
deputaţi: Paşcu Ioan Mircea, din Grupul parlamentar al P.S.D., Stănişoară 
Mihai şi Raicu Romeo Marius, din Grupul parlamentar al P.D., acesta din urmă 
fiind înlocuit pe toată perioada sesiunii parlamentare de domnul deputat 
Ghiorghioni Ionesie, Tudor Marcu, din Grupul parlamentar al P.R.M. şi 
Hellvig Eduard Raul, din Grupul parlamentar al P.C. 

 
 
 
 

Vicepreşedinte, 
 
 

 Marian SĂNIUŢĂ 
 


