
 

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru apărare, ordine             

publică  şi  siguranţă  naţională                                                                  

 

 

P R O C E S – V E R B A L 

al lucrărilor Comisiei din 23 noiembrie 2010 

 

În data de 23 noiembrie 2010, lucrările Comisiei pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională sunt conduse de domnul deputat Costică 

Canacheu.  

Sunt prezenţi 24 de deputaţi din totalul de 25 de membri ai Comisiei. 
 

Comisia aprobă, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 

1. Audierea ministrului Afacerilor Externe, Teodor Baconschi şi a 

chestorului şef de poliţie Marian-Grigore Tutilescu, şeful Departamentului 

Schengen din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor pe tema aderării 

României la Spaţiul Schengen; 

2. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice (PL x 673/2010); 

3. Dezbaterea şi avizarea  Propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice (PL x 674/2010); 

4. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice (PL x 667/2010); 

5. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice (PL x 668/2010); 
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6.  Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice (PL x 669/2010); 

7. Dezbaterea pe fond a Proiectului de Lege pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi 

funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi pentru abrogarea art. 4 alin. (4) 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat 

a României (PL x 523/2010); 

8. Dezbaterea pe fond a Propunerii legislative privind obligativitatea 

instituţiilor administraţiei locale de stat, instituţiilor publice locale, instituţiilor 

de învăţământ şi sanitare de a folosi ca personal de pază, cadre ale Poliţiei 

Comunitare Locale (PL x 504/2010); 

9. Dezbaterea pe fond a Propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Poliţiei Comunitare (PL x 562/2010); 

10. Dezbaterea pe fond a Propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România (PL x 

520/2010); 

11. Dezbaterea pe fond a Propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii 248/2005 privind libera circulaţie a cetăţenilor români în 

străinătate, cu modificările şi completările ulterioare (PL x 561/2010); 

12. Dezbaterea pe fond a Proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2010 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive           (PL 

x 636/2010); 

13. Dezbaterea pe fond Proiectului de Lege pentru completarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de 

pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi 

siguranţă naţională (PL x 648/2010); 

14. Dezbaterea pe fond Proiectului de Lege privind transformarea 

cazărmilor şi utilităţilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naţionale în 

elemente de infrastructură educaţională (PL x 620/2010). 
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La punctul 1 al ordinii de zi, participă domnul Teodor Baconschi, 

ministrul afacerilor externe şi domnul Nicolae Tutilescu, secretar de stat în 

Ministerul Administraţiei şi Internelor, şeful Departamentului Schengen.  

Cei doi invitaţi prezintă stadiul la care se află România în acest moment 

în ceea ce priveşte acquis-ul Schengen, instruirea personalului, precum şi 

nivelul pregătirii tehnice necesare îndeplinirii criteriilor de aderare. Demnitarii 

răspund la întrebări cu privire la cooperarea poliţienească, protecţia datelor cu 

caracter personal, modul de asigurare de către România a securităţii terestre, 

aeriene, maritime şi fluviale a Spaţiului Schengen, precum şi cu privire la 

strategia de convingere a statelor membre că România îndeplineşte toate 

criteriile necesare aderării la Spaţiul Schengen la 27 martie 2011.  
La finalul timpului alocat acestui subiect se trece la dezbaterea 

proiectelor de lege înscrise pe ordinea de zi.  

La punctul 2 al ordinii de zi, propunerea legislativă pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice primeşte un aviz negativ din partea Comisiei. 

La punctul 3 al ordinii de zi, propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice primeşte un aviz negativ din partea Comisiei. 

La punctul 4 al ordinii de zi, proiectul de Lege pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice primeşte un aviz negativ din partea Comisiei. 

La punctul 5 al ordinii de zi, proiectul de Lege pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice primeşte un aviz negativ din partea Comisiei. 

La punctul 6 al ordinii de zi, proiectul de Lege pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice primeşte un aviz negativ din partea Comisiei. 

La punctul 7 al ordinii de zi, reprezentantul Ministerului Administraţiei şi 

Internelor susţine adoptarea în regim de urgenţă a acestei iniţiative legislative, 

necesitate determinată de aderarea României la spaţiul Schengen la data 

preconizată. Doamna Irina Alexe, reprezentantul Guvernului, precizează că 

prin acest proiect se urmăreşte separarea competenţelor poliţiei de frontieră la 

frontierele interne şi la cele externe, precum şi redimensionarea structurilor 
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poliţiei de frontieră. Totodată doamna Alexe afirmă că ministerul este de acord 

cu amendamentele referitoare la formă proiectului de Lege, formulate de 

membrii comisiei. La finalul dezbaterilor, membrii comisiei, cu unanimitate de 

voturi pentru, hotărăsc să întocmească un raport favorabil asupra proiectului 

de lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 

privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi pentru 

abrogarea art. 4  alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

105/2001 privind frontiera de stat a României.  

La punctul 8 al ordinii de zi, propunerea legislativă privind obligativitatea 

instituţiilor administraţiei locale de stat, instituţiilor publice locale, instituţiilor 

de învăţământ şi sanitare de a folosi ca personal de pază, cadre ale Poliţiei 

Comunitare Locale este respinsă cu unanimitate.  

La punctul 9 al ordinii de zi, membrii comisiei votează în unanimitate 

pentru un raport de respingere asupra propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea 

şi funcţionarea Poliţiei Comunitare.  

La punctul 10 al ordinii de zi, membrii comisiei primesc lămuriri 

suplimentare din partea iniţiatorului propunerii legislative. Reprezentantul 

Guvernului precizează că adoptarea acesteia ar avea influenţe negative asupra 

bugetului imprimeriei naţionale.  În urma dezbaterilor propunerea legislativă 

pentru modificarea şi completarea OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor 

în România este adoptată cu unanimitate de voturi pentru. 

La punctul 11 al ordinii de zi, membrii comisiei, cu majoritate de voturi 

pentru, hotărăsc întocmirea unui raport de respingere asupra propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Legii 248/2005 privind libera 

circulaţie a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările 

ulterioare, întrucât nu se justifică măsura acordării unui paşaport diplomatic 

reprezentanţilor consiliilor judeţene, aceştia neavând atribuţii de reprezentare 

diplomatică a României peste hotare. 

La punctele 12 şi 13 ale ordinii de zi, având în vedere că invitaţii din 

partea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi ai Ministerului 

Justiţiei/Administraţia Naţională a Penitenciarelor nu sunt prezenţi la şedinţă 

deoarece participă la alte şedinţe ale comisiilor din Parlament, membrii 



Comisiei hotărăsc, cu unanimitate de voturi pentru, amânarea dezbaterilor în 

fond pentru data de 24 noiembrie 2010, ora 10.30. 

La punctul 14 al ordinii de zi,  proiectul de Lege privind transformarea 

cazărmilor şi utilităţilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naţionale în 

elemente de infrastructură educaţională a fost respins cu unanimitate de voturi 

pentru.  
 

În încheiere, domnul preşedinte Costică Canacheu, constatând că 

sesiunea de discuţii s-a încheiat, declară închisă şedinţa Comisiei.     

 

 

 

 

Preşedinte, 

 

Costică Canacheu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Daria Cotoc, 

Consilier parlamentar 
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