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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din 18 martie 2008 

 

În ziua de 18 martie 2008, Comisia pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările, după 

următoarea ordine de zi:  

1. Dezbaterea în fond a proiectului de lege pentru ratificarea 

Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare 

privind cooperarea în misiuni de poliţie aeriană, semnat la Sibiu la 

14 noiembrie 2007 (PLx 115/2008). 

2. Dezbaterea în fond a proiectului de lege pentru ratificarea 

Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi 

Guvernul Regatului Suediei privind cooperarea în domeniul 

apărării, semnat la Bucureşti la 9 noiembrie 2007 şi la Stockholm 

la 20 noiembrie 2007 (PLx 106/2008). 

3. Dezbaterea în fond a proiectului de lege pentru ratificarea 

Acordului între Guvernul României şi Guvernul Islandei privind 

readmisia propriilor cetăţeni şi a străinilor, semnat la Bruxelles la 4 

octombrie 2007 (PLx 107/2008). 
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4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.187/1999 privind accesul la 

propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politică (Plx 

112/2008). 

5. Dezbaterea în fond a proiectului de lege privind 

reorganizarea şi funcţionarea industriei de apărare (PLx 830/2007). 

6. Dezbaterea în fond a proiectului de lege privind statutul 

ofiţerilor de informaţii (PLx 609/2007). 

 

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

unanimitate, formularea unui raport de adoptare a proiectului de 

lege. 

La punctul 2 al ordinii de zi, Comisia a hotărât, în 

unanimitate, formularea unui raport de adoptare. 

La punctul 3 al ordinii de zi, cu unanimitate de voturi, 

membrii comisiei au hotărât formularea unui raport de adoptare a 

proiectului de lege. 

La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât să 

amâne deybaterile pentru o şedinţă viitoare, la care urmează să fie 

prezent şi un reprezentant al Guvernului. 

Punctele 5 şi 6 ale ordinii de zi au fost amânate pentru 

şedinţa viitoare, propunerea de amânare fiind adoptată prin 

unanimitate.  
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Din numărul total al membrilor comisiei (25), au fost 

prezenţi 22 (domnii deputaţi Costică Canacheu, Marian Florian 

Săniuţă, Marcu Tudor, Adrian George Scutaru, Eduard Raul 

Hellvig, Marius Bălu, Eugen Bejinariu, Daniela Buruiană Aprodu, 

Mihăiţă Calimente, Cristian Ilie, Marius Iriza, Niculae Mircovici, 

Emil Radu Moldovan, Constantin Niţă, Gabriel Plăiaşu, Cezar 

Florin Preda, Alexandru Octavi Stănescu, Tiberiu Toró, Horia 

Văsioiu, Petru Gabriel Vlase, Florea Voinea, Claudius Mihail 

Zaharia) şi au absentat 3 (domnii deputaţi Eserghep Gelil, din 

Grupul parlamentar al Partidului România Mare, domnul deputat 

Bogdan Olteanu, din Grupul parlamentar al Partidului Naţional 

Liberal şi domnul deputat Cătălin Voicu, din Grupul parlamentar al 

Partidului Social Democrat).  

 

 
Preşedinte, 

 
Costică Canacheu 

Consult. Andrei Voicu 
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