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P R O C E S – V E R B A L
al lucrărilor comisiei din 16 februarie 2010 

 
 
 

În ziua de 16 februarie 2010, lucrările Comisiei pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională sunt conduse de domnul deputat Costică Canacheu. 
Sunt prezenţi 23 de deputaţi din totalul de 25 de membri.  

Comisia aprobă, cu unanimitate de voturi,  următoarea ordine de zi: 
1. Dezbaterea în fond a proiectului Legii Poliţiei Locale (PLx 534/2009). 
2. Dezbaterea în fond a propunerii legislative privind Poliţia Locală (Plx 

555/2009). 
3. 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). 

4. 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). 

5. Dezbaterea în fond a propunerii legislative pentru modificarea Legii      
nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 
persoanelor, publicată în M.Of. nr. 525 din 22 iulie 2003, cu modificările şi 
completările ulterioare (Plx 609/2009). 

La şedinţa comisiei participă, în calitate de invitaţi din partea Minsterului 
Administraţiei şi Internelor, doamna secretar de stat Irina Alexe, domnul secretar 
de stat Dan Valentin Fătuloiu şi domnul director Cornel Ciocoiu. 

La punctul 1 al ordinii de zi se reiau dezbaterile proiectului de lege pe 
articole.  

La art. 1 alin 1, lit. a şi b, domnul deputat Marian-Florian Saniuţă propune 
un amendament referitor la formularea textului. 

Domnul deputat Costică Canacheu  supune la vot propunerea de 
amendament a domnului deputat Săniuţă. Supusă votului, propunerea este aprobată 
cu unanimitate de voturi.  



La art.1 alin 2, domnul deputat Mozes Zoltan Palfi propune completarea 
textului cu cuvântul „legalitate”. 

Domnul deputat Costică Canacheu  supune la vot propunerea domnului 
deputat Palfi. Supusă votului, propunerea este aprobată cu unanimitate de voturi.  

La art. 2 alin. 4, Ministerul Administraţiei şi Internelor propune completarea 
textului cu cuvintele „competente” şi „jandarmeriei române”. 

Domnul deputat Costică Canacheu supune la vot propunerea de amendament 
a legii. Propunerea este aprobată cu unanimitate de voturi. 

În urma dezbaterilor se stabileşte ca alin. 1 al art. 4 să fie reformulat iar alin. 
2 să fie eliminat. 

Domnul deputat Costică Canacheu supune la vot propunerea de amendament 
a legii. Supusă votului, propunerea este aprobată cu unanimitate de voturi.  

La art 4 alin. 6 domnul deputat Adrian Bădulescu propune, din partea 
grupului parlamentar PD-L, completarea textului proiectului de lege cu o precizare 
referitoare la preluarea personalului poliţiei de ordine publică şi rutieră din cadrul 
serviciilor locale ale poliţiei române. 

Domnul deputat Costică Canacheu supune la vot propunerea de amendament 
a legii. Propunerea este respinsă cu majoritate de voturi. 

La art. 6, lit. b), domnul deputat Mozes Zoltan Palfi propune un amendament 
prin care să fie scos  din text cuvântul „publice”.  

Domnul deputat Costică Canacheu  supune la vot propunerea domnului 
deputat Palfi. Propunerea este respinsă cu majoritate de voturi. 

La art 6, domnul deputat Mozes Zoltan Palfi propune adăugarea unor noi 
texte ce corespund lit. k), l), m). 

Domnul deputat Costică Canacheu supune la vot propunerea de amendament 
a legii. Propunerea este aprobată cu unanimitate de voturi. 

La art 6, domnul deputat Marian-Florian Săniuţă propune adăugarea unui 
nou text ce corespunde lit. n). 

Domnul deputat Costică Canacheu supune la vot propunerea de amendament 
a legii. Supusă votului, propunerea este respinsă.  

Membrii comisiei continuă dezbaterea proiectului de lege până la articolul 9, 
inclusiv, şi hotărăsc reluarea discuţiilor în săptămâna următoare. 

La punctele 3, 4 şi 5 ale ordinii de zi, membrii comisiei hotărăsc 
formularea unui raport de adoptare, cu amendamente, a proiectului de 
lege şi respingerea celor două propuneri legislative. 

Ca urmare a epuizării ordinii de zi, domnul deputat Costică Canacheu 
declară închisă şedinţa Comisiei.     

 
 

Preşedinte, 
 
 
 

Costică Canacheu 
 

 
 
Şef Cabinet, Carmen Ştefan 
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