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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 22 februarie 2011 

 

În data de 22 februarie 2011, lucrările Comisiei pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională sunt conduse de domnul deputat Costică 

Canacheu.  

Sunt prezenţi 19 de deputaţi din totalul de 24 de membri ai Comisiei. 
 

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

1. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare           

(PL x 2/2011). 

2. Dezbaterea în fond a propunerii legislative privind transmiterea cazărmilor 

dezafectate din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în 

administrarea consiliilor judeţene şi a consiliilor locale, în scopul 

transformării acestora în obiective de utilitate publică, cu caracter social  

(PL x 885/2010). 

3. Dezbaterea în fond a propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 

333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 

persoanelor  (Pl x 883/2010). 

4. Dezbaterea în fond a propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 360 din 6 iunie 2002, privind Statutul Poliţistului 

(PL x 860/2010). 
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5. Dezbaterea în fond a propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 155 din 12 iulie 2010, a Poliţiei Locale           

(PL x 861/2010). 

6. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 

60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice           

(PL x 855/2010). 

 

La punctul 1 al ordinii de zi, domnul deputat Costică Canacheu aminteşte 

membrilor comisiei faptul că proiectul de Lege a fost discutat într-o şedinţă 

precedentă şi propune ca, pe baza dezbaterilor, Comisia să redacteze un 

raport de adoptare a iniţiativei. 

Supusă votului, propunerea formulată de către domnul Costică Canacheu 

întruneşte unanimitatea voturilor membrilor comisiei, fiind astfel adoptată. 

La punctele 2, 3, 4, 5 şi 6 ale ordinii de zi, domnul deputat Costică 

Canacheu subliniază faptul că toate propunerile au fost discutat în cadrul 

şedinţei precedente, existând un consens în favoarea respingerii tuturor 

acestor iniţiative legislative. Prin urmare, domnul Canacheu propune celorlalţi 

membrii ai comisiei redactarea unor rapoarte de respingere a tuturor 

iniţiativelor legislative.  

  

În încheiere, preşedintele de şedinţă, constatând că ordinea de zi a fost 

epuizată, declară închisă şedinţa Comisiei.     

 

 

 

 

Preşedinte, 

 

Costică Canacheu 

 

 

 

 
Andrei Voicu 

Consultant parlamentar 
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