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S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din  14, 15 şi 16 decembrie 2010 
 

 
 

La data de 14 decembrie 2010, Comisia pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările având următoarele 

puncte pe ordinea de zi: 

1. Dezbaterea pe fond a Proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2010 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului         

nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa 

paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare 

regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor 

(PL x  726/2010); 

2. Dezbaterea pe fond a Propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii 384/2006 privind statutul 

soldaţilor şi gradaţilor voluntari (PL  x 658/2010); 

3. Dezbaterea pe fond a Proiectului de Lege privind regimul 

armelor, dispozitivelor militare şi muniţiilor deţinute de 

Ministerul Apărării Naţionale şi de forţele armate străine 

pe teritoriul României (PL x  768/2010); 
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4. Dezbaterea pe fond a Propunerii legislative privind 

declararea Zilei de 26 Octombrie - Ziua Mişcării de 

Rezistenţă Armată Anticomunistă din 1944-1962 (Ziua 

Partizanilor Anticomunişti) (Pl x 791/2010); 
 

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

unanimitate de voturi pentru, formularea unui raport de adoptare a 

proiectului de lege. 

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

unanimitate de voturi pentru şi amendamente, formularea unui raport de 

adoptare a propunerii legislative. 

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi pentru, formularea unui raport de adoptare a 

proiectului de lege. 

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

unanimitate de voturi pentru, formularea unui raport de respingere a 

propunerii legislative. 
 

În ziua de 15 decembrie 2010, domnii deputaţi au efectuat studiu 

individual asupra proiectelor de lege cu care Comisia a fost sesizată. 

La data de 16 decembrie 2010, potrivit prevederilor art. 61 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, şi ale art. 58 din 

Regulamentul Senatului, Comisiile pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională ale Camerei Deputaţilor şi Senatului şi-au desfăşurat 

lucrările într-o şedinţă comună, având pe ordinea de zi dezbaterea 

proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2011 şi a proiectului asigurărilor 

sociale de stat pe anul 2011.  

 Membrii comisiilor au analizat proiectul Legii bugetului de stat pe 

anul 2011 şi anexele la acesta cu privire la proiectele de buget ale 

 2



Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, 

Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, Serviciului de Protecţie şi Pază şi 

Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat. 

 La lucrările comisiilor au participat miniştri, secretari de stat şi şefi ai 

instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, în 

calitate de ordonatori principali de credite, care au prezentat concluzii şi 

propuneri asupra bugetelor proprii. 

 Cu unanimitate de voturi, proiectul Legii bugetului şi anexele 

referitoare la bugetele pe 2011 ale instituţiilor aflate în competenţa celor 

două comisii au fost avizate favorabil, cu amendamente admise şi 

respinse. 

La şedinţe au fost prezenţi toţi cei 24 de membri ai Comisiei (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, Ion Mocioalcă, Niculae Mircovici, Dan Ilie 

Morega, Constantin Niţă, Gabriel Oprea, Georgian Pop,  Pálfi Mózes 

Zoltán, Ştefan Daniel Pirpiliu, Neculai Rebenciuc, Valentin Rusu, Radu 

Stroe, Angel Tîlvăr şi Petru Gabriel Vlase). 

 
 

Preşedinte, 
 

   Costică  Canacheu 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Expert parlamentar Valentin Busuioc 
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