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În data de 19 martie 2011, lucrările Comisiei pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională sunt conduse de domnul deputat Costică 

Canacheu.  

Sunt prezenţi 22 de deputaţi din totalul de 24 de membri ai Comisiei. 

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

1. Dezbaterea pe fond a propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (PL x 119/2011); 

2. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2011 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive           

(PL x 174/2011); 
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3. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru aderarea 

României la Acordul între Confederaţia Elveţiană şi Republica Austria 

privind înfiinţarea şi funcţionarea la Viena a Centrului Internaţional pentru 

Dezvoltarea Politicilor de Migraţie (ICMPD), semnat la Viena la 1 iunie 

1993  (Pl x 178/2011); 

4. Dezbaterea pe fond a propunerii legislative pentru completarea 

Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în 

străinătate (Pl x 150/2011); 
 

 La punctul 1 al ordinii de zi, este invitat să participe la dezbaterea 

acestui punct  domnul generalul-locotenent Ion Oprişor, secretarul 

Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, pentru a  prezenta punctul de 

vedere al CSAŢ. Domnul deputat, Costică Canacheu dă cuvântul 

domnului Oprişor pentru a prezenta punctul de vedere al instituţiei asupra 

acestei iniţiative legislative.  

Membrii Comisiei adresează întrebări domnului general iar în urma 

răspunsurilor date şi a opiniilor formulate de către membrii Comisiei, 

domnul deputat Costică Canacheu propune  raport de respingere pentru 

această iniţiativă legislativă. Membrii Comisiei spun la vot această 

propunere şi cu majoritate de voturi pentru a fost respinsă. 

Pentru punctul 2 al ordinii de zi, domnul deputat Costică Canacheu 

dă cuvântul reprezentanţilor Ministerului Muncii Familiei şi Protecţiei 

Sociale şi ai Ministerului de Administraţiei şi Internelor pentru a expune 

punctul de vedere asupra acestui proiect de Lege. Membrii Comisiei 

adresează întrebări acestora iar în urma răspunsurilor şi a dezbaterilor 

dintre reprezentanţii Guvernului şi membrii Comisiei, domnul deputat 

Eugen Bădălan propune amendarea articolului 7 pct 3. Domnul deputat 

Doru-Claudian Frunzulică intervine pentru a completa acest amendament, 



iar după această intervenţie domnul deputat Costică Canacheu supune 

votului Comisiei acest amendament, amendament care cu unanimitate de 

voturi este admis.  

Se supune votului Comisiei proiectul în ansamblu său şi cu 

unanimitate de voturi pentru raportul de adoptare a fost admis. 

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii Comisiei invită pentru o scurtă 

prezentare a proiectul de lege, reprezentanţii Ministerului Administraţiei şi 

Internelor. Aceştia prezintă proiectul de lege, membrii Comisiei fac câteva 

comentarii asupra acestui proiect de Lege cer câteva explicaţii 

reprezentanţilor Ministerului, iar în urma lămuririlor făcute se supune 

votului de către domnul deputat Costică Canacheu raport de adoptare. Se 

face precizarea că  este vorba de un raport preliminar, fiind sesizate pe 

fond două Comisii cu acest proiect de Lege, raportul preliminar  va fi 

transmis Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic. 

La punctul 4 al ordinii de zi, membrii Comisiei dezbat împreună cu 

reprezentanţii Ministerului Afacerilor Externe şi cei ai Ministerului 

Administraţiei şi Internelor iar în urma dezbaterilor domnul deputat 

Costică Canacheu propune Comisie raport de respingere şi, cu unanimitate 

de voturi pentru, membrii Comisiei resping acest proiect de lege.  

Ordinea de zi este epuizată, domnul preşedinte Costică Canacheu 

declară şedinţa închisă. 

 

 

Preşedinte, 

Costică Canacheu 
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