
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru apărare, ordine          Bucureşti, 02.02.2009                       
publică şi siguranţă naţională                   
 

P R O C E S – V E R B A L 
al lucrărilor Comisiei din 28 ianuarie 2009 

În ziua de 28 ianuarie 2009, lucrările Comisiei sunt conduse 
de domnul deputat Marian-Florian Săniuţă. Sunt prezenţi 14 de 
deputaţi din totalul de 24 de membri ai Comisiei. 

Comisia a aprobă, cu unanimitate de voturi, următoarea 
ordine de zi:  
1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 
art.16 lit.e) din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, 
precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război (Plx 
617/2008). 
2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modiifcarea 
Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele 
drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război (Plx 675/2008). 
3. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind declararea 
terenurilor şi clădirilor dezafectate, aparţinând Ministerului 
Apărării, ca fiind de utilitate publică, precum şi amenajarea 
acestora ca clădiri de utilitate publică şi spaţii verzi (PLx 
209/2008). 
4. Dezbaterea în fond a propunerii legislative privind 
transformarea cazărmilor dezafectate ale Ministerului Apărării 
Naţionale în locuinţe sociale, pentru tineret, locuinţe pentru 
chiriaşii evacuaţi din casele naţionalizate, şcoli şi gradiniţe (Plx 
572/2008). 
5. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.132/2008 pentru ratificarea 
Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Apărării al 
Republicii Bulgaria, Ministerul Apărării al Republicii Cehe, 
Ministerul Apărării al Republicii Estonia, Ministerul Apărării al 
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Republicii Finlanda, Guvernul Republicii Ungare, Ministerul 
Apărării al Republicii Italiene, Ministerul Apărării al Republicii 
Letonia, Ministerul Apărării al Republicii Lituania, Ministrul 
Apărării al Regatului Ţărilor de Jos, Ministerul Apărării al 
Regatului Norvegiei, Ministrul Apărării Naţionale al Republicii 
Polone, Guvernul României, Ministerul Apărării al Republicii 
Slovenia, Guvernul Regatului Suediei şi Departamentul Apărării al 
Statelor Unite ale Americii privind Capabilitatea de Transport 
Strategic Aerian (SAC), deschis spre semnare la Luxemburg, la 14 
februarie 2008 şi a Scrisorii de confirmare între Participanţii la 
SAC MoU cu privire la suspendarea şi reducerea unor costuri ale 
Programului privind Capabilitatea de Transport Strategic Aerian şi 
alocarea orelor de zbor neprevăzute în Program (PLx 635/2008). 
6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2008 privind trecerea 
unui imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al 
statului şi darea acestuia în folosinţă gratuită Ambasadei Franţei în 
România (PLx 660/2008). 
7. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.130/2008 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de 
Frontieră Române precum şi pentru abrogarea Cap.IV din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera  
de stat a României (PLx 634/2008). 
8. Dezbaterea şi avizarea proiectului de lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2008 pentru stabilirea 
unor măsuri privind punerea în circulaţie a paşapoartelor 
electronice, precum şi producerea altor documente de călătorie 
(PLx 605/2008). 

 
La şedinţa Comisiei participă, în calitate de invitaţi, 

reprezentanţi ai Ministerului Apărării Naţionale (cpt. Mădălina 
Cioiulescu, lt. col. Mircea Ursu, mr. Marius Popescu), ai 
Ministerului Administraţiei şi Internelor (domnul Radu Stancu – 
secretar de stat pentru Relaţia cu Parlamentul şi Afaceri Europene 
– domnul Ovidiu Simina - consilier al secretarului de stat – 
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comisar şef Ioan Calotă – şef serviciu în cadrul Direcţiei Generale 
Management Logistic şi Administrativ) şi ai Ministerului 
Afacerilor Externe (doamna Irina Danciu). 

 
La punctul 1 al ordinii de zi, reprezentanţii Ministerului 

Apărării Naţionale arată că  propunerea legislativă nu presupune 
influenţe bugetare asupra bugetului ministerului, deci nu se pot 
pronuţa asupra acestui aspect. 

Domnul deputat Marian-Florian Săniuţă remarcă 
imposibilitatea scutirii de taxe altfel decât prin modificarea 
Codului Fiscal. Ca urmare, domnul deputat propune formularea 
unui aviz negativ. Totodată, domnul Marian-Florian Săniuţă 
subliniază că, în urma adoptării unei astfel de propuneri printr-o 
lege, autorităţile locale şi Guvernul s-ar putea confrunta cu o serie 
de probleme. 

Domnul deputat Doru-Claudian Frunzulică susţine 
propunerea de respingere. 

Domnul Cosmin Mihai Popescu afirmă că, deşi în esenţă este 
o propunere legislativă bună, nu se cunosc toate elementele 
necesare. Drept urmare, domnul deputat susţine respingerea 
acesteia. 

La punctul 2 al ordinii de zi, reprezentanţii Ministerului 
Apărării Naţionale arată că, prin adoptarea propunerii legislative s-
ar ajunge la o dublă reglementare şi, din această cauză, ministerul 
nu susţine propunerea. 

Domnul deputat Marian-Florian Săniuţă propune membrilor 
comisiei formularea unui aviz negativ. 

La punctul 3 al ordinii de zi, reprezentanţii Ministerului 
Apărării Naţionale se opun proiectului de Lege deoarece acesta ar 
crea o situaţie de dublă legiferare. Mai mult, susţine doamna 
căpitan Mădălina Cioiulescu, bunuri care deja aparţin statului nu 
pot fi expropriate. De asemenea, dumneaei arată că deja există un 
cadru legal pentru valorificarea, exploatarea sau transferul 
cazărmilor dezafectate de la Ministerul Apărării Naţionale către 
autorităţile locale sau centrale. Prin acest proiect, afirmă 
reprezentanta MApN, nu se respectă autonomia autorităţilor locale. 
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Domnul deputat Marian-Florian Săniuţă susţine faptul că 
acest proiect obligă autorităţile locale şi judeţene la eforturi 
financiare pe care foarte multe dintre acestea nu şi le permit. De 
asemenea, conform domnului deputat, e posibil ca astfel să fie 
încurajată specula imobiliară. 

Domnul deputat Gheorghe Ana afirmă că situaţia cazărmilor 
dezafectate nu poate fi privită global şi că un astfel de proiect ar 
împiedica MApN să obţină eventuale câştiguri din valorificarea 
ulterioară a acestor cazărmi. De aceea, domnul deputat propune 
redactarea unui raport de respingere a proiectului de Lege. 

La punctul 4 al ordinii de zi, domnul deputat Marian Săniuţă 
remarcă faptul că structurile asociative ale administraţiilor locale şi 
judeţene nu au fost consultate înainte de elaborarea propunerii 
legislative. 

Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale afirmă că nu 
susţin adoptarea propunerii legislative, cu precizarea că multe 
dintre cazărmi se află la distanţe mari de localităţi, astfel încât nu 
s-ar preta pentru lucrurile pe care le doresc iniţiatorii. 

Domnul deputat Adrian George Scutaru propune formularea 
unui raport de respingere a propunerii legislative. Totodată, 
domnul deputat subliniază necesitatea impunerii unui termen limită 
în care MApN să răspundă solicitărilor venite dinspre autorităţile 
locale cu privire la preluarea unor cazărmi dezafectate. 

Domnul deputat Marian-Florian Săniuţă solicită ca, pe viitor, 
la şedinţele Comisiei la care se vor discuta probleme ce privesc 
Ministerul Apărării Naţionale, din partea MApN, să fie prezent 
secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul. De asemenea, 
domnul deputat solicită ca MApN să pună la dispoziţia Comisie 
lista cazărmilor de care ministerul s-ar putea dispensa. 

La punctul 5 al ordinii de zi, reprezentanţii MApN sunt 
invitaţi să prezinte proiectul de lege şi  Memorandumul de 
Înţelegere privind Capabilitatea de Transport Strategic Aerian 
(SAC). 

Domnul deputat Marian-Florian Săniuţă remarcă faptul că 
ordonanţa de ratificare a memorandumului îşi produce deja 
efectele. 
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Domnul deputat Adrian George Scutaru propune membrilor 
Comisiei redactarea unui raport de adoptare a proiectului de lege. 

La punctul 6 al ordinii de zi, domnul Radu Stancu, secretar 
de stat pentru Relaţia cu Parlamentul şi Afaceri Europene în cadrul 
Ministerului Administraţiei şi Internelor, prezintă membrilor 
Comisie proiectul şi susţine adoptarea lui în forma iniţiatorului. 

Domnul deputat Georgian Pop solicită invitaţilor să 
informeze membrii Comisiei în legătură cu existenţa unui eventual 
acord de reciprocitate între Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Franceze, prin care România să primească un teren în 
Paris. 

Doamna Irina Donciu, director în cadrul Ministerului 
Afacerilor Externe, răspunde că nu există un astfel de acord de 
reciprocitate. Dumneaei arată că România va pune la dispoziţie 
doar terenul, costurile privind construcţia şi întreţinerea liceului 
urmând să fie suportate de către partea franceză. 

Domnul deputat Gheorghe Ana, consideră că emiterea unei 
ordonanţe de urgenţă cu acest obiect este nejustificată mai ales în 
condiţiile în care nu există informaţii cu privire la funcţionarea 
viitorului liceu. Drept urmare, domnul deputat propune formularea 
unui aviz negativ. 

Domnul deputat Adrian George Scutaru subliniază existenţa 
unor viitoare beneficii politice şi economice în relaţiile cu 
Republica Franceză şi afirmă că nu există pericolul unei avalanşe 
de cereri similare din partea unor alte state. Domnul deputat 
solicită un punct de vedere din partea actualului guvern şi propune 
amânarea luării unei decizii până după primirea acestuia. 

Domnul deputat Doru-Claudian Frunzulică afirmă că alte 
state au cumpărat teren pentru proiecte similare, nu l-au primit 
gratuit. Totodată, domnul deputat solicită un punct de vedere din 
partea Ambasadei Republicii Franceze şi susţine propunerea 
formulată de către domnul deputat Adrian George Scutaru. 

Domnul deputat Adrian Bădulescu întreabă dacă ordonanţa 
produce deja efecte. 

La întrebarea domnului deputat, reprezentanţii Ministerului 
Administraţiei şi Internelor răspund că deja a fost perfectat 
protocolul dintre cele două părţi. 
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Domnul deputat Marian-Florian Săniuţă îşi exprimă 
nedumerirea faţă de necesitatea emiterii unei ordonanţe de urgenţă 
privind exceptarea de la modul normal de valorificare a 
patrimoniului public. 

La punctul 7 al ordinii de zi, reprezentanţii Ministerului 
Administraţiei şi Internelor afirmă că ordonanţa  de urgenţă a fost 
necesară din cauza apariţiei unei inadverdenţe în legislaţia 
naţională ca urmare a asumării obligaţiilor privind aderarea la 
Spaţiu Schengen. 

Domnul deputat Marian-Florian Săniuţă remarcă necesitatea 
adoptării proiectului de lege pentru îndeplinirea criteriilor de 
aderare la Spaţiul Schengen şi, ca urmare, propune redactarea unui 
raport de adoptare. 

La punctul 8 al ordinii de zi, reprezentanţii Ministerului 
Administraţiei şi Internelor afirmă că iniţiatorul Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.94/2008 pentru stabilirea unor măsuri 
privind punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice, precum şi 
producerea altor documente de călătorie este Secretariatul General 
al Guvernului şi, ca urmare, dumnealor nu sunt în măsură să 
susţină proiectul. 

Domnul deputat Marian-Florian Săniuţă propune amânarea 
discutăţii proiectului de lege pentru o şedinţă viitoare la care să fie 
prezenţi şi reprezentanţi ai iniţiatorului. 

Domnul deputat Marian-Florian Săniuţă exprimă intenţia de a 
supune la vot propunerile formulate de către membrii Comisiei. 
Deoarece remarcă faptul că în sala mai sunt prezenţi doar 10 
deputaţi, domnul vicepreşedinte Marian-Florian Săniuţă decide 
amânarea votului pentru prima şedinţă din săptămâna următoare şi 
declară lucrările închise. 

      
 

Vicepreşedinte, 
 

Marian-Florian Săniuţă 
 
 
 
Consultant Andrei Voicu 


