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În ziua de 28 septembrie 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 şi avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 (PLx  459/2010); 
2. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii       

nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi 
controlul activităţilor nucleare (PLx  464/2010); 

3. Dezbaterea în fond a Proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2006 privind unele 
măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale (PLx  457/2010); 

4. Dezbaterea în fond a Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 49/2010 privind aprobarea scoaterii din rezervele 
de stat a unor cantităţi de benzină, motorină şi petrol pentru turboreactoare, 
care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naţionale şi 
Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi stabilirea regimului taxei pe valoarea 
adăugată şi al accizelor pentru aceste cantităţi (PLx  455/2010). 

 

La şedinţă participă în calitate de invitaţi: din partea Ministerului 
Administraţiei şi Internelor - doamna Irina Alexe – şeful Departamentului 
pentru Relaţia cu Parlamentul, domnul Dorin Dobrincu, directorul Arhivelor 
Naţionale ale României şi domnul Adrian Gurău, preşedintele Autorităţii 
Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale. 

La punctul 1 al ordinii de zi este invitat să ia cuvântul şi să prezinte 
proiectul de Lege domnul Dorin Dobrincu, directorul Arhivelor Naţionale ale 
României. După prezentarea proiectului, domnul deputat Costică Canacheu  
propune aviz favorabil pentru acest proiect. 

La punctul  2  al ordinii de zi membrii Comisiei discută  proiectul de lege 
împreună cu invitaţii, după care domnul deputat Costică Canacheu propune 
formularea unui aviz favorabil acestei iniţiative legislative.  

La punctul 3 al ordinii de zi Comisia dezbate proiectul Legii pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.103/2006 
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privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale. La 
inceputul dezbaterii ia cuvântul doamna Irina Alexe, în vederea prezentării 
Ordonanţei. Membrii Comisiei prezintă amendamentele pe care le au pentru 
acest proiect de Lege. În urma dezbaterilor, Comisia hotărăşte cu unanimitate 
de voturi, admiterea, cu două amendamente, a Proiectului de Lege. 

La punctul 4 al ordinii de zi, domnul Adrian Gurău, preşedintele Autorităţii 
Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, face o prezentare a 
proiectului de lege. Membrii Comisiei cer câteva lămuriri cu privire la acest 
proiect, precpzări care le sunt oferite de invitat. 

 În urma discuţiilor, domnul deputat Costică Canacheu supune la vot 
raportul de adoptare. Cu majoritate de vvoturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 2 
abţineri, proiectul de lege este admis.  

În afara ordinii de zi, membrii Comisiei poartă discuţii referitoare la 
activitatea de control parlamentar ce urmează a fi efectuate,  precum şi despre 
activităţile lunilor septembrie - octombrie 2010 la care Comisia urmează să 
participe. 

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

 
 
 

 
      Preşedinte,  
 
 

Costică Canacheu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Luminiţa Oprea, expert parlamentar 
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