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S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din zilele de 12 iunie 2007 

 

În ziua de 12 iunie 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 modificarea 

Legii nr.562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din 

sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a 

vinde personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care 

acestea le au în administrare (PLx 378/2007) 

2. Dezbaterea în fond a proiectului Lege pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative care reglementează evidenţa 

persoanelor, eliberarea actelor de identitate şi activitatea serviciilor 

publice comunitare de evidenţă a persoanelor (PL-x 407/2007) 
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3. Dezbaterea în fond a propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi 

muniţiilor (Plx. 417/2007) 

 

La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiei, în urma 

documentarii asupra materialelor suplimentare trimise de 

instituţiile publice din domeniul apărării şi securităţii naţionale în 

legătură cu situaţia locuinţelor de serviciu care fac obiectul 

proiectului de lege, au hotărât întocmirea unui raport favorabil 

adoptării acestuia. 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei, pentru 

clarificarea textului, precum şi pentru acoperirea tuturor situaţiilor 

incidente prevederilor lit. b) a alin. (1) de la art. 27  din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 - supusă modificării şi 

completării, au hotărât amânarea dezbaterii şi au solicitat 

reprezentanţilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative 

să prezinte la următoarea şedinţă formularea corespunzătoare  a 

acestui text. 

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

întocmirea unui raport favorabil adoptării, cu modificarea formei 

iniţiale a propunerii legislative. 

 

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

prezenţi 17  (Domnii deputaţi Costică Canacheu, Marian Florian 
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Săniuţă, Adrian George Scutaru, Constantin Amarie, Eugen 

Bejinariu, Mihăiţă Calimente, Iosif Dan, Cristian Ilie, Marius Iriza, 

Niculae Mircovici, Cezar Florin Preda,  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 

Marcu Tudor,  din Grupul parlamentar al Partidului România 

Mare, domnii deputaţi Ioan Mircea Paşcu şi Constantin Niţă, din 

Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat, precum şi 

domnul deputat Bogdan Olteanu, din Grupul parlamentar al 

Partidului Naţional Liberal).  

 

 

Preşedinte, 
 

Costică  Canacheu 
 
 


