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S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din  27  martie 2007 

 

În ziua de 27 martie 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 ratificarea 

Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii 

Slovace privind mormintele de război, semnat la Bratislava la 

30 noiembrie 2006 (PL.x. 130/2007). 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, 

precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război 

(republicată) (Pl.x. 146/2007).  

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 

16/1996 (Pl.x. 155/2007). 
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4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 

Legii 656 din 7 decembrie 2002 privind prevenirea şi 

sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor 

măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism 

(Pl.x. 156/2007). 

 

  La  punctul 1 al  ordinii  de  zi,  membrii Comisiei au hotărât, 

cu unanimitate de voturi pentru, întocmirea unui raport de adoptare 

a  proiectului de lege.   

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât, cu 

17 voturi pentru şi o abţinere, întocmirea unui aviz de respingere a  

iniţiativei legislative. 

La punctul 3 al ordinii de zi,  membrii Comisiei au hotărât, cu 

15 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi o abţinere, întocmirea unui 

aviz de respingere a  propunerii legislative. 

La punctul 4 al ordinii de zi  s-a hotărât, cu unanimitate de 

voturi,  amânarea dezbaterilor şi formularea unei cereri  către 

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, în vederea sesizării în 

fond a Comisiei, cu această propunere legislativă. 

 

 Din numărul total al membrilor Comisiei (24) au fost prezenţi 

17 (Domnii deputaţi Costică Canacheu,  Marcu Tudor, Marian 

Florian Săniuţă, Adrian George Scutaru, Eugen Bejinariu, Mihăiţă 

Calimente, Iosif Dan, Cristian Ilie, Marius Iriza, Niculae 

Mircovici, Constantin Niţă, Cosmin Gabriel Popp, Tiberiu Toró, 
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Horia Văsioiu, Cătălin Voicu, Florea Voinea, Claudius Mihail 

Zaharia) şi au absentat 7  (Doamna deputat Daniela Buruiană 

Aprodu, din Grupul parlamentar al Partidului România Mare, 

domnul deputat Eduard Raul Hellvig, din Grupul parlamentar al 

Partidului Conservator, domnul deputat Romeo Marius Raicu, din 

Grupul parlamentar al Partidului Democrat, Domnia Sa fiind 

înlocuit pe toată perioada sesiunii parlamentare de domnul deputat 

Ionesie Ghiorghioni, în conformitate cu prevederile art. 51 alin.(6) 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, domnii deputaţi Ioan 

Mircea Paşcu, Constantin Amarie şi Petru Gabriel Vlase, din 

Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat, precum şi 

domnul deputat Bogdan Olteanu, din Grupul parlamentar al 

Partidului Naţional Liberal). 

 

 

Preşedinte, 
 

Costică  Canacheu 
 
 
 


