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În ziua de 31 martie 2010, lucrările Comisiei pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională sunt conduse de domnul deputat George Adrian 
Scutaru până la punctul 3, fiind apoi preluate de domnul deputat Costică 
Canacheu. Sunt prezenţi 21 de deputaţi din totalul de 25 de membri. 

Comisia aprobă, cu unanimitate de voturi,  următoarea ordine de zi: 
1. Dezbaterea în fond a propunerii legislative pentru modificarea Legii 

nr. 384/2006 privind Statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari (PL x 36/2010). 
2. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind transmiterea unei 

suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea 
Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă 
din România, în scopul construirii unui sediu şi a unei biblioteci (PL x 51/2010). 

3. Reexaminarea în fond a proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2009 privind unele măsuri pentru 
întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri          
(PL x 494/2009). 

4. Dezbaterea în fond a proiectului Legii Poliţiei Locale (PL x 534/2009). 
5. Dezbaterea în fond a propunerii legislative privind Poliţia Locală       

(Pl x 555/2009). 
 
La sedinţă participă în calitate de invitaţi: din partea Ministerului Apărării 

Naţionale – domnii Vasile Ozunu, secretar de stat şi Ilie Florentin, consilier 
juridic, din partea Gărzii Financiare – domnul Ladànyi Árpád, comisar general, 
din partea Direcţia de Investigare a Fraudelor – domnul Dan Bucur, comisar 
Şef, din partea IGPR - domnul Marin Căminişteanu, comisar  Şef. 
 La punctul 1 al ordinii de zi, domnul deputat George Adrian Scutaru 
precizează că acest proiect de lege nu-şi mai are rostul având în vedere ca a 
fost deja promulgată o lege referitoare la acelaşi subiect. 
 Domnul deputat George Adrian Scutaru supune la vot propunerea de 
respingere a proiectului de lege, propunere ce este aprobată cu unanimitate de 
voturi. 
 La punctul 2 al ordinii de zi, domnul deputat Eugen Bădălan propune 
solicitarea unui punct de vedere din partea Guvernului şi amânarea discutării 
proiectului de lege pentru o următoare şedinţă. 
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 Domnul deputat Doru Claudian Frunzulică solicită reprezentantului 
Guvernului să urgenteze întocmirea catalogului proprietăţilor imobiliare ale 
Ministerului Apărării Naţionale care nu pot fi cedate altor instituţii.  
 Domnul deputat George Adrian Scutaru solicită, ca în termen de o lună şi 
jumătate, Ministerul Apărării Naţionale să prezinte o situaţie a solicitărilor pe 
care le are din partea primăriilor şi consiliilor judeţene. 
 Domnul deputat George Adrian Scutaru supune la vot propunerea 
domnului Eugen Bădălan de amânare a proiectului de lege. Supusă votului, 
propunerea a fost respinsă cu majoritate de voturi. 
 Domnul deputat George Adrian Scutaru supune la vot formularea unui 
raport de respingere a proiectului de lege, propunere aprobată cu majoritate 
de voturi pentru, de către membrii comisiei. 
 La punctul 3 al ordinii de zi, reprezentantul Ministerului Administraţiei şi 
Internelor prezintă proiectul de lege şi precizează că este de acord cu 
modificările făcute de către Comisia pentru Administraţie Publică, Amenajarea 
Teritoriului şi echilibru ecologic. 
 Domnul deputat Marian Florian Săniuţă solicită extinderea obiectului 
acestei ordonanţe şi la materialul lemnos. 
 Domnul deputat Eugen Bădălan propune modificarea titlului iniţiativei 
legislative astfel: Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 93/2009 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în 
scopul combaterii transporturilor ilicite de cereale şi produse de panificaţie. 

Domnul deputat George Adrian Scutaru supune la vot propunerea 
domnului deputat Eugen Bădălan, propunere aprobată în unanimitate de 
membrii comisiei. 

La punctele 4 şi 5 ale ordinii de zi, membrii comisiei au continuat 
dezbaterea pe articole a celor două iniţiative legislative.  

 
În afara ordinii de zi, domnul deputat Marian Florian Săniuţă face o 

prezentare a întrevederii pe care a avut-o cu membrii comisiei de politică 
externă din senatului polonez şi în cadrul căreia s-a solicitat un punct de 
vedere oficial referitor la problema scutului antirachetă şi achiziţia de avioane 
F16. 

Ca urmare a epuizării ordinii de zi, domnul deputat Costică Canacheu 
declară închisă şedinţa Comisiei.     

 
 
 

Preşedinte, 
 

Costică Canacheu 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şef Cabinet, Carmen Ştefan 
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