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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din 2 februarie 2010 

 

În ziua de 2 februarie 2010, Comisia pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările, având 

următoarea ordine de zi:  

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.6 din 9 inuarie 2007 privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2006 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (Plx 

664/2009). 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de 

război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de 
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război, modificată şi completată prin Legea nr.303/2007(Plx 

676/2009). 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

modificarea şi completarea Legii nr.44 din 1994, republicată, 

privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor 

şi văduvelor de război(Plx 677/2009). 

4.  Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 

exceptarea de la compensare şi plata taxelor prevăzute la art.37 şi 

41 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic pentru terenurile necesare 

desfăşurării activităţii de interes startegic ale C.N. ROMARM 

S.A., Filiala S.C. Uzina Mecanică Mija S.A.(Plx 688/2009). 

5. Dezbaterea în fond a propunerii legislative pentru 

modificarea O.U.G nr.194/2002 privind regimul străinilor în 

România, cu modificările şi completările ulterioare, republicată în 

M.Of., Partea I nr.421 din 05.06.2008(Plx 658/2009). 

6. Dezbaterea în fond a propunerii legislative privind 

structurile asociative ale cadrelor militare în rezervă provenite din 

Ministerul Apărării Naţionale (Plx 645/2009). 

7. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru 

completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea 

traficului şi consumului ilicit de droguri(PLx 593/2009). 

8. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.143/2000 privind combaterea 
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traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi 

completările ulterioare(PLx 692/2009). 

9. Dezbaterea în fond a propunerii legislative pentru 

modificarea lit.b) şi c) ale art.19 din Legea nr.182/2002 privind 

protecţia informaţiilor clasificate(Plx 661/2009). 

 

 
La punctele 1 – 4 ale ordinii de zi,  membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a propunerilor 

legislative.  

La punctul 5 al ordinii de zi,  membrii comisiei au hotărât cu 

unanimitate de voturi să propună plenului Camerei Deputaţilor 

respingerea propunerii legislative.  

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

amânarea dezbaterii pâna la primirea unui nou punct de vedere de 

la Guvern. 

La punctul 7 al ordinii de zi,  membrii comisiei au hotărât, cu 

18 voturi pentru şi o abţinere, formularea unui raport de adoptare a 

proiectului de lege. 

La punctele 8 şi 9 ale ordinii de zi,  membrii comisiei au 

hotărât cu unanimitate de voturi formularea unor rapoarte de 

respingere a respectivelor iniţiative legislative. 
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Din numărul total al membrilor comisiei (24), au fost 

prezenţi 21 (domnii deputaţi Costică Canacheu, Marian-Florian 

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

Adrian Bădulescu, Eugen Bejinariu, Mihăiţă Calimente, Doru-

Claudian Frunzulică, Niculae Mircovici, Ion Mocioalcă, Dan Ilie 

Morega, Gabriel Oprea, Pirpiliu Ştefan Daniel, Mózes Zoltán Pálfi, 

Georgian Pop, Cosmin Mihai Popescu, Neculai Rebenciuc, Angel 

Tîlvar, Valerian Vreme şi Constantin Niţă) şi au absentat 3 (domnii 

deputaţi Dumitru Georgică, Liga Dănuţ, din Grupul parlamentar al 

Partidului Democrat Liberal şi Vlase Petru Gabriel, din Grupul 

parlamentar al Alianţei Politice a Partidului Social Democrat şi a 

Partidului Conservator). 

 

 
Preşedinte, 

 
 

Costică Canacheu 
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