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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din  20 aprilie 2010 

 

În ziua de 20 aprilie 2010, Comisia pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările, având 

următoarele puncte pe ordinea de zi:  

1. Reexaminarea în fond a proiectului de Lege privind 

reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare 

active, îndepartate abuziv din armata după 23 august 1944 (PLx 

531/2009). 

2. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 8/2010 

privind reglementarea de măsuri fiscale pentru unele livrări de 

bunuri şi prestări de servicii efectuate de Compania Naţională 

"Romtehnica"- S.A. către Ministerul Apărării Naţionale în anul 

2010 (PLx 160/2010). 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii educaţiei 

naţionale (PLx 156/2010). 

4. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2010 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea 
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şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri şi pentru 

completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al 

plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope 

(PLx 160/2010). 

5. Dezbaterea în fond a propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.143/2000 privind 

combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu 

modificările şi completările ulterioare (Plx 122/2010). 

6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 61/1991 pentru 

sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire 

socială, a ordinii şi liniştii publice, precum şi pentru modificarea 

şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000, privind 

comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată 

(PLx 173/2010). 

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

dezbaterile asupra textului de la art. 4 alin (2), pe care l-au 

reformulat în concordanţă cu obiecţiile ridicate în plenul 

Camerei Deputaţilor. 

 La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât 

amânarea dezbaterilor pentru următoarea şedinţă. 

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

ca un grup de lucru format din iniţiatorii amendamentelor, 

reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerul 
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Apărării Naţionale, să convină forma definitivă a 

amendamentelor, votul asupra proiectului de lege urmând a fi 

dat în următoarea şedinţă.  

La punctele 4 al şi 5 ale ordinii de zi, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, aprobarea proiectului de lege 

şi respingerea  propunerii legislative. 

La punctul 6 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, 

cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a proiectului de lege 

dezbătut. 

Din numărul total al membrilor comisiei (25), 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, Mózes 

Zoltán Pálfi, Ştefan Daniel Pirpiliu, Georgian Pop, Cosmin 

Mihai Popescu, Neculai Rebenciuc, Valentin Rusu, Radu Stroe, 

Angel Tîlvăr şi Petru Gabriel Vlase) şi au absentat 2 (domnul 

deputat independent Gabriel Oprea şi domnul deputat 

Constantin Niţă, din Grupul parlamentar al Alianţei Politice a 

Partidului Social Democrat şi a Partidului Conservator). 
 

Preşedinte, 
Costică Canacheu 

 
 
 

 
Şef cabinet, Carmen Ştefan 
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