
 
 

 
PARLAMENTUL   ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru apărare, ordine         Bucureşti, 08.12.2010          
publică    şi    siguranţă   naţională                          Nr. 32/364                             
 
 
 

S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din  7, 8 şi 9 decembrie 2010 
 

 
 

În ziua de 7 decembrie 2010, Comisia pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările având următoarele puncte pe 

ordinea de zi: 

1. Dezbaterea pe fond a propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 1/1998 privind 

organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe 

(PL x 516/2010); 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea alin. (4) al art. 23 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile 

publice (PL x 770/2010); 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 303/2007 din 

13/11/2007 pentru modificarea şi completarea Legii         

nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele 

drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război         

(PL x 790/2010). 
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La punctul 1 al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi 1 abţinere, formularea 

unui raport de respingere a propunerii legislative. 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi pentru şi 1 vot împotrivă, formularea unui aviz negativ 

asupra propunerii legislative. 

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, formularea unui aviz negativ asupra propunerii 

legislative. 
 

În zilele de 8 şi 9 decembrie 2010, domnii deputaţi au efectuat studiu 

individual asupra proiectelor de lege cu care Comisia a fost sesizată. 
 
 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor (24), au fost prezenţi 

22 (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, Ion Mocioalcă, Niculae Mircovici, Dan Ilie 

Morega, Constantin Niţă, Georgian Pop,  Pálfi Mózes Zoltán, Ştefan Daniel 

Pirpiliu, Neculai Rebenciuc, Valentin Rusu, Radu Stroe şi Angel Tîlvăr) şi 

au absentat domnii deputaţi Gabriel Oprea (independent) şi Petru Gabriel 

Vlase (PSD+PC) . 

 
 

Preşedinte, 
 

   Costică  Canacheu 
   
 
 
 
Întocmit: Expert parlamentar Valentin Busuioc 
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