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P R O C E S – V E R B A L 
al lucrărilor Comisiei din 16 iunie 2009 

În ziua de 16 iunie 2009, lucrările Comisiei sunt conduse de 
domnul deputat Costică Canacheu. Sunt prezenţi 20 de deputaţi din 
totalul de 24 de membri ai Comisiei. 

Comisia a aprobat, cu unanimitate de voturi, următoarea 
ordine de zi:  

1. Dezbaterea în fond a propunerii legislative pentru 
modificarea Legii nr. 80 din 11.07.1995 privind Statutul cadrelor 
militare  (Plx 264/2009). 

2. Reexaminarea în fond a proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 207/2008 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul 
liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate (PLx 200/2009). 

3. Dezbaterea pe articole a Regulamentului Comisiei. 
 
La punctul 1 al ordinii de zi, domnul Eugen Bădălan, în 

calitate de iniţiator, prezintă propunerea celorlalţi membrii ai 
comisiei. Deoarece măsura reducerii vârstei de pensionare a 
cadrelor Ministerului Apărării Naţionale a fost luată pentru a 
permite o restructurare mai rapidă a ministerului, deci a avut un 
caracter temporar, domnul Eugen Bădălan consideră necesară 
„reintrarea în normalitate şi alinierea la prevederile legilor 
celorlalte state N.A.T.O. şi U.E.”. 

Domnul Marian-Florian Săniuţă susţine necesitatea extinderii 
discuţiei şi către alte instituţii, în afară de Ministerul Apărării 
Naţionale, care au cadre militare. Totodată, dumnealui consideră 
că este necesară existenţa, în cuprinsul propunerii, a unor prevederi 
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referitoare la sursele de finanţare, deoarece aceasta implică un efort 
bugetar important. 

Domnul Costică Canacheu atrage atenţia asupra faptului că 
nu este pentru prima dată când se discută despre problema vârstei 
de pensionare şi că de fiecare dată MApN, care nu este de acord cu 
acest fapt, a venit cu explicaţiile necesare. Dumnealui propune 
amânarea discutării propunerii până la primirea unui nou punct de 
vedere din partea Guvernului. 

Supusă votului, propunerea de amânare este aprobată de către 
membrii comisiei.  

La punctul 2 al ordinii de zi, domnul Costică Canacheu îi 
înştiinţează pe membrii comisie de faptul că Biroul Permanent al 
Camerei Deputaţilor a decis includerea pe ordinea de zi a Plenului 
Camerei Deputaţilor pe baza raportului iniţial. Ca urmare, proiectul 
nu va mai fi dezbătut în cadrul comisiei. 

La punctul 3 al ordinii de zi, domnul deputat Costică 
Canacheu aminteşte restului de membrii ai comisie faptul că, de-a 
lungul timpului, au mai existat discuţii cu privire la Regulamentul 
Comisie, astfel încât propune adoptarea acestuia. 

Cu unanimitate de voturi, propunerea de aprobare a 
Regulamentului Comisiei, este adoptată de către membrii acesteia. 

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul Costică Canacheu 
declară şedinţa închisă. 

 
 

Preşedinte, 
 
 
 
 

Costică Canacheu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consultant Andrei Voicu 


