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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din data de 01.06. 2010 
 
 

În ziua de 1 iunie 2010, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările, având următoarele puncte pe 

ordinea de zi:  

1. Dezbaterea în fond a propunerii legislative privind modificarea şi 

completarea Legii nr. 329/2003, republicată, privind exercitarea profesiei 

de detectiv particular (Plx 348/2010). 

2. Dezbaterea în fond a Proiectului de Lege privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic National de Semnalări şi 

participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen  (PLx 333/2010). 

3. Dezbaterea în fond a Proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea 

serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe 

teritoriul României pentru Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

(PLx 328/2010). 

4. Diverse 

La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât cu 

unanimitate de voturi respingerea propunerii legislative. 

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

unanimitate de voturi formularea unui raport de aprobare a proiectului de 

lege supus dezbaterii. 
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La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât amânarea 

dezbaterilor asupra proiectului de lege pentru o dată ulterioară. 

La punctul 4 al ordinii de zi, s-au reluat dezbaterile asupra 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 (PLx 51/2010). 

Membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, formularea unui 

raport de aprobare asupra proiectului de lege supus dezbaterilor. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (25), au fost prezenţi 20 

(domnii deputaţi Costică Canacheu, Marian-Florian Săniuţă, Gheorghe 

Ana, Adrian Bădulescu, Eugen Bădălan, Eugen Bejinariu, Mihăiţă 

Calimente, Georgică Dumitru, Dănuţ Liga, Niculae Mircovici, Dan Ilie 

Morega, Constantin Niţă, Mózes Zoltán Pálfi, Ştefan Daniel Pirpiliu, 

Georgian Pop, Cosmin Mihai Popescu, Neculai Rebenciuc, Valentin Rusu, 

Radu Stroe şi Angel Tîlvăr) şi au absentat 5 (domnul deputat independent 

Gabriel Oprea, domnul deputat Adrian George Scutaru, din Grupul 

Parlamentar al Partidului Naţional Liberal, şi domnii deputaţi Ion 

Mocioalcă, Doru-Claudian Frunzulică şi Petru Gabriel Vlase, din Grupul 

Parlamentar al Alianţei politice a Partidului Social Democrat şi a Partidului 

Conservator). 

 
Preşedinte, 

 
 

Costică Canacheu 
 

   
 
Şef cabinet, Carmen Ştefan 
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