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P R O C E S – V E R B A L
al lucrărilor Comisiei din 14 decembrie 2010 

În ziua de 14 decembrie 2010, lucrările Comisiei sunt 
conduse de domnul deputat Costică Canacheu. Sunt prezenţi 24 de 
deputaţi din totalul de 24 de membri ai Comisiei. 

Comisia a aprobat, cu unanimitate de voturi, următoarea 
ordine de zi:  

1. Dezbaterea pe fond a Proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 28/2010 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului          nr. 83/2001 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice 
comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple 
şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere 
şi înmatriculare a vehiculelor (PL x  726/2010); 

2. Dezbaterea pe fond a Propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii 384/2006 privind statutul 
soldaţilor şi gradaţilor voluntari (PL  x 658/2010); 

3. Dezbaterea pe fond a Proiectului de Lege privind regimul 
armelor, dispozitivelor militare şi muniţiilor deţinute de 
Ministerul Apărării Naţionale şi de forţele armate străine pe 
teritoriul României (PL x  768/2010); 

4. Dezbaterea pe fond a Propunerii legislative privind 
declararea Zilei de 26 Octombrie - Ziua Mişcării de 
Rezistenţă Armată Anticomunistă din 1944-1962 (Ziua 
Partizanilor Anticomunişti) (Pl x 791/2010); 

 
La punctul 1 al ordinii de zi, doamna Irina Alexe şi doamna 

Alina Dragomir, reprezentantele Minsiterului Administraţiei şi 
Internelor, prezintă proiectul membrilor comisiei. 
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Domnul deputat Costică Canacheu propune membrilor 
comisiei redactarea unui raport de adoptare a proiectului de lege 
dezbătut. Propunerea este adoptată cu unanimitate de voturi de 
către membrii comisiei. 

La punctul 2 al ordinii de zi, domnul Mihail Vasile Ozunu 
prezintă punctul de vedere al Guvernului, punct de vedere 
favorabil. 

Domnul deputat Doru Claudian Frunzulică propune 
eliminarea din cuprinsul propunerii a sintagmei „alte criterii”. 
Domnul deputat Costică Canacheu supune votului propunerea 
formulată. Propunerea este adoptată. 

Domnul deputat Costică Canacheu propune redactarea unui 
raport de adoptare, cu amendament, a propunerii de lege dezbătute. 
Propunerea este adoptată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 3 al ordinii de zi, domnul Mihai Vasile Ozunu 
prezintă, membrilor comisiei, proiectul de lege aflat în dezbatere. 

Domnul deputat Costică Canacheu propune membrilor 
comisiei redactarea unoi raport de adoptare a proiectului de lege 
aflat în discuţie. Propunea este adoptată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 4 al ordinii de zi, domnul deputat Adrian George 
Scutaru propune adoptarea unui raport de respingere a propunerii 
dezbătute, deoarece în cadrul expunerii de motive se face referire 
la necesitatea unor persoane cunoscute pentru apartenenţa la 
mişcarea legionară. 

Domnul deputat Costică Canacheu supune votului 
propunerea formulată. Propunerea este adoptată cu unanimitate de 
voturi. 

     
Ca urmare a epuizării ordinii de zi, domnul deputat Costică 

Canacheu declară închisă şedinţa comisiei. 
 

Preşedinte, 
Costică Canacheu 

 
 
 
 
 
Consultant, Andrei Voicu 
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