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S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din ziua de 25 octombrie 2009 

 

În ziua de 25 noiembrie 2009, Comisia pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările, având 

următoarele puncte pe ordinea de zi:  

1. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.333/2003 privind paza 

obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor (PLx 

513/2009). 

2. Dezbaterea în fond a propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.333 din 8 iulie 2003 privind 

paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor (Plx 

512/2009). 

3. Dezbaterea în fond a propunerii legislative pentru 

modificarea Legii nr.333 din 8 iulie 2003 privind paza 
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obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, publicată 

în M.Of.nr.525 din 22 iulie 2003, cu modificările şi completările 

ulterioare (Plx 609/2009). 

4.  Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.87/2009 privind 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2008 pentru 

stabilirea unor măsuri privind punerea în circulaţie a paşapoartelor 

electronice, precum şi producerea altor documente de călătorie 

(PLx 521/2009). 

5.  Dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2009 pentru 

completarea art.17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Administraţiei şi Internelor (PLx 528/2009). 

6.  Dezbaterea în fond a proiectului Legii Poliţiei Locale 

(PLx 534/2009). 

7.  Dezbaterea în fond a propunerii legislative privind Poliţia 

Locală (Plx 555/2009). 

8.  Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2009 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2007 privind stabilirea 

cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, 

pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea 

aparatelor de înregistrare a activităţii acestora (PLx 598/2009). 
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9.  Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru 

modificarea alin.(1) al art.28¹ din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.158/1999 privind regimul de control al exporturilor, 

importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare (PLx 

573/2009). 

10.  Dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind 

reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, 

îndepărtate abuziv din armată după 23 august 1944 (PLx 

531/2009). 

 

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

formularea unui raport de adoptare a proiectului de lege. 

La punctele 2 şi 3 ale ordinii de zi, s-a hotărât respingerea 

celor două iniţiative legislative şi menţionarea acestei soluţii a 

Comisiei în raportul de la punctul 1, potrivit art. 68 alin. (1) şi (2) 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.  

La punctele 4 şi 5 ale ordinii de zi, membrii Comisiei au 

hotărât formularea unor rapoarte preliminare de adoptare a celor 

două iniţiative legislative. 

La punctele 6 şi 7 ale ordinii de zi, membrii Comisiei au 

hotărât amânarea dezbaterii celor două iniţiative legislative pentru 

o şedinţă viitoare. 

La punctele 8 şi 9 ale ordinii de zi, membrii Comisiei au 

hotărât redactarea unor rapoarte de adoptare a celor două proiecte 

de lege. 
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La punctul 10 al ordinii de zi, s-a hotărât amânarea luării unei 

hotărâri, urmând ca proiectul de lege să fie rediscutat.  

 

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

prezenţi 23 (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 

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

Popescu, Neculai Rebenciuc, Valentin Rusu, Angel Tîlvar şi Petru 

Gabriel Vlase) şi a absentat unul (domnul deputat Constantin Niţă, 

din Grupul parlamentar al Alianţei Politice a Partidului Social 

Democrat şi a Partidului Conservator). 

 
 
 

Preşedinte, 
 
 

Costică Canacheu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consultant, Andrei Voicu 
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