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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din zilele de 10, 11 şi 12 martie 2009 

 

În ziua de 10 martie 2009, Comisia pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările, având 

următoarea ordine de zi:  

1. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2008 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.122/2006 privind azilul în 

România (PLx 104/2009). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 216/2008 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.290/2004 privind cazierul 

judiciar (PLx 150/2009). 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 
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privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale (PLx 

153/2009). 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 203/2008 pentru 

modificarea art.13¹ din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi 

luptătorii care au contribuit la Victoria Revoluţiei române din 

decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit 

viaţa sau care au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti 

anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 (PLx 

148/2009). 

 

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

formularea unui raport de adoptare a proiectului de lege. 

La punctele 2, 3 şi 4 ale ordinii de zi,  membrii comisiei au 

hotărât avizarea favorabilă a proiectelor de lege aflate în dezbatere. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (24), au fost 

prezenţi 22 (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, Gabriel Oprea, Mózes 

Zoltán Pálfi, Ştefan Daniel Pirpiliu, Georgian Pop, Cosmin Mihai 

Popescu, Neculai Rebenciuc, Angel Tîlvar şi Valerian Vreme) şi 

au absentat 2 (domnii deputaţi Constantin Niţă şi Petru Gabriel 
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Vlase din Grupul parlamentar al Alianţei Politice a Partidului 

Social Democrat şi a Partidului Conservator).  

 

În zilele de 11 şi 12 martie 2009, membrii Comisiei pentru 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au avut un program 

de studiu individual al proiectelor aflate în dezbaterea comisiei.  

 
 
 
 

Preşedinte, 
 

Costică Canacheu 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consult. Andrei Voicu 
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