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         PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
           CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

Comisia pentru apărare, ordine                                Bucureşti, 20.10.2006 
           publică  şi   siguranţă  naţională                                Nr. 32/689                                              
 
 

S I N T E Z A 
lucrărilor Comisiei din zilele de 17, 18 şi 19 octombrie 2006 

 
În zilele de  17, 18 şi 19 octombrie 2006, Comisia pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările după următoarea ordine 
de zi: 

 
1.Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru modificarea alin. (7) al art. 
18 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor valorilor şi 
protecţiei persoanelor( PL.x. 312/2006).  
2.Dezbaterea în fond a proiectului pentru modificarea art. 18 din Legea nr. 
333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor 
(PL.x. 535/2006). 
3.Dezbaterea în fond a propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 
Legii          nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor valorilor şi 
protecţiei persoanelor (Pl.x. 538/2006). 
4.Dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind modificarea şi completarea 
Legii            nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi 
protecţia persoanelor (PL.x. 310/2006). 
5.Dezbaterea în fond a propunerii legislative privind modificarea şi 
completarea Legii nr.187 din 7 decembrie 1999 privind accesul la propriul 
dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politică (Pl.x. 643/2006).   
6.Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 
379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război.  
7.Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului          nr. 34/2006 privind obligaţia transportatorilor aerieni de a 
comunica date despre pasageri. 

 
La punctele 1 – 4  ale ordinii de zi,  potrivit procedurii ce se adoptă în 

cazul iniţiativelor legislative care au acelaşi obiect generic de reglementare, 
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membrii Comisiei, în urma dezbaterilor asupra formulărilor propuse de 
iniţiatori au hotărât cu unanimitate de voturi  ca raportul să fie întocmit având 
ca bază de discuţii propunerea legislativă  înregistrată cu nr.PL.x. 310/2006. În 
legătură cu celelalte 3 iniţiative legislative, cu acelaşi obiect, dar care vizează 
alte articole din legea propusă pentru modificare,  s-a acordat termen 
iniţiatorilor pentru a se pune de acord între aceştia, dar şi cu Ministerul 
Administraţiei şi Internelor, urmând a prezenta o sumă de amendamente la  
următoarea şedinţă a Comisiei.  
 La punctul 5  al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate 
de voturi respingerea propunerii legislative. 
 La punctul 6 de pe ordinea de zi,  membrii Comisiei au hotărât formularea 
unui raport favorabil.  
 La punctul 7 al ordinii de zi,  membrii Comisiei au hotărât  emiterea unui 
aviz favorabil. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei (24) au fost prezenţi 22 

(Stănişoară Mihai, Săniuţă Marian Florian, Tudor Marcu, Scutaru Adrian 
George, Hellvig Eduard Raul, Bejinariu Eugen, Amarie Constantin, Mircovici 
Niculae, Niţă Constantin, Toro Tiberiu,  Buruiană Aprodu Daniela, Canacheu 
Costică, Calimente Mihăiţă, Dan Iosif, Iriza Marius, Oancea Viorel, Popp 
Cosmin Gabriel, Văsioiu Horia, Vlase Petru Gabriel, Voicu Cătălin, Voinea 
Florea, Zaharia Claudius Mihail) şi au absentat  2 deputaţi:  Paşcu Ioan 
Mircea, din Grupul parlamentar al P.S.D., Raicu Romeo Marius – din Grupul 
parlamentar al P.D. - înlocuit pe toată perioada sesiunii parlamentare de 
domnul deputat Ghiorghioni Ionesie.  

 
 
 
 

       Vicepreşedinte, 
 

       Marian Săniuţă 
 
 
 


