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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din zilele de 25 martie 2009 

 

În ziua de 25 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 pentru 

completarea art. 2 din Legea nr. 562/2004 privind autorizarea 

instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi 

securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe 

de serviciu pe care acestea le au în administrare (PLx 129/2009). 

2. Dezbaterea în fond a propunerii legislative pentru 

modificarea Anexei nr.1, pct. C din Legea nr.138/1999 privind 

salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile 

publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, 

precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din 

aceste instituţii (Plx 79/2009). 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2009 pentru modificarea 
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Ordonanţei Guvernului nr.128/2000 privind stabilirea unor taxe 

pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice şi juridice de 

către Ministerul Administraţiei şi Internelor (PLx 183/2009). 

 În afara ordinii de zi, au fost adăugate două noi puncte, astfel: 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind 

respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.230/2008 

pentru modificarea unor acte normative în domeniul pensiilor din 

sistemul public, pensiilor de stat şi al celor de serviciu (PLx 

203/2009). 

5. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2009 pentru 

modificarea art. 13 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Administraţiei şi Internelor şi pentru reorganizarea 

unor unităţi din subordinea Ministerului Administraţiei şi 

Internelor (PLx 188/2009). 

 

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

formularea unui raport de adoptare a proiectului de lege, cu 

amendamente. 

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

hotărât amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă viitoare. 

La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât 

avizarea favorabilă  respingerii ordonanţei de urgenţă. 
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La punctul 5 al ordinii de zi,  membrii comisiei au hotărât,  

amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă viitoare. 

 

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 

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

Popescu, Neculai Rebenciuc, Angel Tîlvar, Petru Gabriel Vlase şi 

Valerian Vreme) şi a absentat 1 (domnul deputat Constantin Niţă 

din Grupul parlamentar al Alianţei Politice a Partidului Social 

Democrat şi a Partidului Conservator).  

 

 
 
 

Preşedinte, 
 
 

Costică Canacheu 
 
 

 
 

 
 

Consult. Andrei Voicu 
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