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Comisia pentru apărare, ordine         Bucureşti, 22.11.2010          
publică    şi    siguranţă   naţională                          Nr. 32/335                             
 
 

S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din  16 noiembrie 2010 
 

În ziua de 16 noiembrie 2010, Comisia pentru apărare, ordine publică 

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

ordinea de zi: 

1. Dezbaterea pe fond asupra Proiectului de Lege pentru ratificarea 

Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cehe privind 

protecţia reciprocă a informaţiilor schimbate, semnat la Bucureşti la 31 

martie 2010 (PL x 589/2010); 

2. Dezbaterea pe fond asupra Proiectului de Lege pentru ratificarea 

Acordului de securitate între România şi Regatul Spaniei privind protecţia 

reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Madrid la 14 mai 2010         

(PL x 630/2010); 

3. Dezbaterea pe fond asupra Proiectului de Lege privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Informaţii privind 

Vizele şi participarea României la Sistemul de Informaţii privind Vizele 

(PL x 631/2010); 

4. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru completarea 

Legii nr. 49/2006 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi 

completările ulterioare (Pl x 563/2010); 
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5. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea traficului 

ilicit de substanţe cuprinse în lista interzisă (PL x 525/2010); 

6. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru modificarea 

alin. 7 al art. 284 din Legea 571/ 22 dec 2003 privind Codul fiscal         

(PL x 513/2010); 

7. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru modificarea 

Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi 

persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a 

Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 (PL x 508/2010); 

8. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind reglementarea 

situaţiei juridice a unor imobile situate în judeţul Iaşi (PL x 524/2010). 

 
La punctele 1-3 ale ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 

proiectelor de lege. 

La punctul 4 al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi pentru, formularea unui aviz negativ asupra 

propunerii legislative. 

La punctul 5 al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi pentru, formularea unui aviz favorabil asupra 

proiectului de lege. 

La punctul 6 al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi pentru, formularea unui aviz negativ asupra 

propunerii legislative. 

La punctul 7 al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi pentru, formularea unui aviz negativ asupra 

propunerii legislative. 



La punctul 8 al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi pentru, formularea unui aviz favorabil asupra 

propunerii legislative. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor (25), au fost prezenţi 

24 (domnii deputaţi Costică Canacheu, Marian-Florian Săniuţă, Adrian 

George Scutaru, Gheorghe Ana, Eugen Bădălan, Adrian Bădulescu, Eugen 

Bejinariu, Mihăiţă Calimente, Georgică Dumitru, Doru-Claudian 

Frunzulică, Dănuţ Liga, Niculae Mircovici, Ion Mocioalcă, Dan Ilie 

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

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

Radu Stroe, Angel Tîlvăr şi Petru Gabriel Vlase) şi a absentat domnul 

deputat Gabriel Oprea (independent). 

 

 

 
 
 

Preşedinte, 
 

   Costică  Canacheu 
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Expert parlamentar Valentin Busuioc 
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