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S I N T E Z A 

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

 

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

publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările, având 

următoarea ordine de zi:  

1. Avizarea candidaturii domnului Dan Nica pentru funcţia de 

ministru al administraţiei şi internelor. 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

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 605/2008). 

3. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru completarea 

art.31 din Legea nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea 

Poliţiei Române (PLx 693/2008). 

4. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 153/2008 pentru 
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modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul 

poliţistului (PLx 6/2009). 

5. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/2008 pentru 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi 

Reformei Administrative şi pentru înfiinţarea Fundaţiei "Colegiul 

Naţional de Afaceri Interne" (PLx 5/2009). 

6. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru ratificarea 

Convenţiei între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia 

privind reconstituirea, marcarea şi întreţinerea liniei de frontieră şi 

a semnelor de frontieră la frontiera de stat comună, semnată la 

Bucureşti la 4 septembrie 2007 (PLx 639/2008). 

7. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 224/2008 pentru 

modificarea art.5 alin.(2) din Legea nr. 415/2002 privind 

organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării 

(PLx 17/2009). 

8. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru ratificarea 

Amendamentului semnat la Bucureşti, la 11 iulie 2008, la Acordul 

între Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind 

cooperarea în domeniul apărării, semnat la Bucureşti, la 24 

octombrie 1998 (PLx 18/2009). 

9. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind măsurile de 

protecţie pentru personalul disponibilizat prin aplicarea 



3 
 

Programului privind restructurarea Regiei Autonome "Arsenalul 

Armatei" (PLx 30/2009). 

 

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

formularea unui aviz favorabil cu privire la candidatura domnului 

Dan Nica pentru funcţia de ministru al administraţiei şi internelor. 

La punctul 2 al ordinii de zi,  membrii Comisiei au decis 

formularea unui aviz favorabil adoptării proiectului de lege. 

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât 

redactarea unui raport de adoptare a proiectului de lege. 

La punctele 4 şi 5 ale ordinii de zi, s-a hotărât amânarea 

dezbaterii celor două proiecte de lege, pentru o şedinţă viitoare. 

La punctele 6, 7 şi 8 ale ordinii de zi, membrii comisiei au 

hotărât redactarea unor rapoarte de adoptare a celor trei proiecte de 

lege. 

 La punctul 9 al ordinii de zi, s-a hotărât redactarea unui 

raport de respingere a proiectului de lege. 

 

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

prezenţi 21 de deputaţi (Costică Canacheu, Marian-Florian 

Săniuţă, Adrian George Scutaru, Gheorghe Ana, Eugen Bădălan, 

Adrian Bădulescu, Eugen Bejinariu, Mihăiţă Calimente, Georgică 

Dumitru, Doru-Claudian Frunzulică, Niculae Mircovici, Ion 

Mocioalcă, Dan Ilie Morega, Mózes Zoltán Pálfi, Ştefan Daniel 

Pirpiliu, Georgian Pop, Cosmin Mihai Popescu, Neculai 
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Rebenciuc, Angel Tîlvar, Petru Gabriel Vlase şi Valerian Vreme) 

şi au absentat 3 (domnii deputaţi Dănuţ Liga şi Cezar-Florin Preda, 

din Grupul parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, şi domnul 

deputat Constantin Niţă, din Grupul parlamentar al Alianţei 

Politice a Partidului Social Democrat şi a Partidului Conservator).  

 

În zilele de 11 şi 12 februarie 2009, Comisiile pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională ale Parlamentului şi-au 

desfăşurat lucrările, având la ordinea de zi dezbaterea Proiectului 

Legii bugetului de stat pe anul 2009. 

Dezbaterile s-au desfăşurat conform următorului program:  

1. Serviciul de Protecţie şi Pază, în ziua de 11.02.2009, ora 

14.00; 

2. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, în ziua de 11.02.2009, 

ora 15.00; 

3. Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, 
în ziua de 11.02.2009, ora 16.00; 

4. Ministerul Apărării Naţionale, în ziua de 12.02.2009, ora 

09.00; 

5. Ministerul Administraţiei şi Internelor, în ziua de ora 

12.02.2009, ora 11.00. 

Proiectele de buget ale tuturor instituţiilor aflate în aria de 

competenţă a Comisiilor pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională din Camera Deputaţilor şi Senat au fost avizate favorabil, 



5 
 

prin votul membrilor comisiilor reunite. Amendamentele admise şi 

respinse se regăsesc în aviz. 

  

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

prezenţi 18 de deputaţi (Costică Canacheu, Marian-Florian 

Săniuţă, Gheorghe Ana, Eugen Bădălan, Adrian Bădulescu, Eugen 

Bejinariu, Mihăiţă Calimente, Georgică Dumitru, Doru-Claudian 

Frunzulică, Niculae Mircovici, Ion Mocioalcă, Dan Ilie Morega, 

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

Mihai Popescu, Neculai Rebenciuc, şi Valerian Vreme) şi au 

absentat 6 (domnul deputat Adrian George Scutaru, din Grupul 

parlamentar al Partidului Naţional Liberal, domnii deputaţi Dănuţ 

Liga şi Cezar-Florin Preda, din Grupul parlamentar al Partidului 

Democrat-Liberal, precum şi domnii deputaţi Constantin Niţă, 

Petru Gabriel Vlase şi Angel Tîlvar, din Grupul parlamentar al 

Alianţei Politice a Partidului Social Democrat şi a Partidului 

Conservator). 

 
 

 
Preşedinte, 

 
Costică Canacheu 

 
 
 

 
 
 
Consult. Andrei Voicu 
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