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P R O C E S – V E R B A L
al lucrărilor Comisiei din 7 septembrie 2010 

 

În ziua de 7 septembrie 2010, lucrările Comisiei sunt conduse de domnul 
deputat Costică Canacheu, preşedintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională. 

Sunt prezenţi 24 de deputaţi din totalul de 25 de membri ai Comisiei. 
Comisia a aprobat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi:  
1. Examinarea în fond a proiectului de Lege privind reparaţiile morale şi 

materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată după 23 
august 1944 (PL x 531-2009). 

2. Dezbaterea în fond a propunerii legislative privind structurile asociative ale 
cadrelor militare în rezervă provenite din Ministerul Apărării Naţionale        
(PL x 645/2009) 

La punctul 1 al ordinii de zi, domnul deputat George Scutaru propune 
amânarea proiectului până la identificare unor noi surse financiare, motivând aceasta 
prin faptul ca proiectul ar putea fi respins în Plen din cauza situaţiei de criză 
economică în care se găseşte România. Propunerea de amânare este aprobată cu 
majoritate de voturi de către membrii Comisiei.  

La punctul 2 al ordinii de zi, domnul deputat Costică Canacheu invită 
reprezentatull Ministerului Apărării Naţionale, domnul secretar de stat Mihail - Vasile 
Ozunu, să prezinte punctul de vedere al Guvernului. 

Reprezentantul Guvernului menţionează faptul că Guvernul acceptă aceasta 
iniţiativă, cu condiţia includerii observaţiilor formulate. Totuşi, acesta consideră că 
există suficient de multe acte legislative pentru asociaţii sau fundaţii şi nu vede 
oportunitatea „reglementării speciale a situaţiei în cauză”. 

La momentul votului asupra punctului 2 de pe ordinea de zi, iniţiatorul acestei 
propuneri legislative nu este prezent în sala de şedinţă, astfel încât deputaţii propun 
amânarea continuării dezbaterii pe articole şi a votului finall pentru o şedinţă 
viitoare. 

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

Preşedinte, 
 
 

         Costică  Canacheu 
Întocmit 
consultant Nasi Calenţaru 
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