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P R O C E S – V E R B A L 

al lucrărilor comisiei din  6 noiembrie 2007 
 

În ziua de 6 noiembrie 2007, la lucrările Comisiei sunt 
prezenţi 19 deputaţi, fiind absenţi motivat 6 deputaţi.  

Participă, în calitate de invitaţi, lt.col. Mihai Dănilă, lt.col. 
Ion Trifu şi Mariana Minea – toţi din partea Ministerului Apărării.  

Lucrările  sunt conduse de domnul deputat Costică Canacheu, 
preşedintele  Comisiei. 

 
Pe ordinea de zi sunt înscrise următoarele puncte: 
 
1. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru 

respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2007 
privind darea unei părţi dintr-un imobil în folosinţa gratuită a 
Ambasadei Franţei la Bucureşti (PLx 699/2007). 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative de modificare 
a Legii nr. 44(r1) din 01.07.1994 (Plx 618/2007). 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 
privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă 
(PLx 677/2007). 

La punctul 1 al ordinii de zi, membrii Comisiei, în urma 
dezbaterilor generale, ţinând seama de faptul că Ambasada Franţei 
la Bucureşti a mai primit de la Guvernul României, prin Legea nr. 
378/2004, un teren în suprafaţă de 10.000 m², cu aceeaşi destinaţie, 
au hotărât să amâne luarea unei soluţii în speţă şi au dispus ca 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului să prezinte, în 
următoarea şedinţă a comisiei, clarificările necesare.  
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La punctul 2 al ordinii de zi,  membrii Comisiei au, în 
condiţiile în care Senatul a respins iniţiativa legislativă în şedinţa 
din 18 septembrie 2007, au examinat propunerea legislativă supusă 
avizării, expunerea de motive, punctul de vedere negativ al 
Guvernului, precum şi avizul Consiliului Legislativ  şi hotărât, cu 
unanimitate de voturi, formularea unui aviz negativ.  

 
La punctul 3 al ordinii de zi,  membrii Comisiei  examinează 

proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive, precum şi 
avizul favorabil al Consiliului Legislativ şi, în urma dezbaterilor, 
cu 17 voturi pentru şi 2 abţineri,  hotărăsc formularea unui aviz 
favorabil. 

Domnul deputat Marian Săniuţă, cu referire la faptul că 
reprezentanţii Ministerului Internelor şi Reformei Administrative 
nu au fost prezenţi la dezbaterea acestui proiect de lege, propune ca 
acestui minister să-i fie trimisă o scrisoare de observare, în acest 
sens. Întrucât, la finalul şedinţei a sosit şi invitatul aşteptat, domnul 
chestor Mircea Alexandru, domnul deputat Marian Săniuţă nu şi-a 
mai susţinut propunerea. 

La finalul şedinţei, domnul deputat Costică Canacheu 
prezintă membrilor Comisiei programul subcomisiilor de control 
parlamentar şi aduce la cunoştinţa acestora faptul că presa relevă 
anumite aspecte în legătură urmărirea informativă a procurorului 
Marian Sântion, aspect în baza căruia Comisia ar putea să se 
autosesizeze şi să cheme la audieri pe domnul ministru Cristian 
David. În urma discuţiilor pe această temă, s-a stabilit ca în speţă     
sa fie luată o hotărâre în măsura în care informaţiile se confirmă. 

Timpul afectat şedinţei fiind epuizat, domnul deputat Costică 
Canacheu declară închiderea lucrărilor.  

Înregistrarea şedinţei, în format MP 3, se află în evidenţa 
Comisiei. 

 
Preşedinte, 

 
Costică Canacheu 


