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S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din  8, 9 şi 10 februarie 2011 
 

 
 

În ziua de 8 februarie 2011, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările având următoarele puncte pe 

ordinea de zi: 

1. 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 război  (Pl x  856/2010); 

2. Dezbaterea pe fond a proiectului  de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2010 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de 

aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe 

teritoriul României pentru Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale (PL x 871/2010); 

3. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru modificarea 

Anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994 privind 

drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din 
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sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă 

naţională (PL x  852/2010); 

4. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru ratificarea 

Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii 

Federale Nigeria privind cooperarea în domeniul militar, 

semnat la Abuja la 26 iulie 2010 şi la Bucureşti la 27 august 

2010  (PL x 11/2011); 

5. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor 

militare (PL x  2/2011); 

6. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru ratificarea 

Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii 

Franceze privind protecţia reciprocă a informaţiilor 

clasificate, semnat la Bucureşti la 28 septembrie 2010        

(PL x  10/2011); 

7. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind 

cooperarea României cu Oficiul European de Poliţie 

(EUROPOL) (PL x 851/2010); 

8. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru completarea 

Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului 

şi consumului ilicit de droguri – reexaminare la cererea 

Preşedintelui  (PL x 593/2009); 

9. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind 

identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice 

(PL x 873/2010); 

10. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind 

exercitarea profesiei de expert criminalist privat, înfiinţarea, 
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organizarea şi funcţionarea Colegiului Experţilor Criminalişti 

din România (PL x  18/2011). 
 

La punctul 1 al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi pentru şi 2 abţineri, avizarea negativă a propunerii 

legislative. 

La punctele 2, 4 şi 6  ale ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât, 

cu unanimitate de voturi, formularea unor rapoarte favorabile asupra 

proiectelor de lege. 

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

unanimitate de voturi, formularea unui raport favorabil asupra proiectului 

de lege, cu un amendament cuprins în anexa la raport. 

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

unanimitate de voturi, amânarea dezbaterii pe fond şi formularea unei 

solicitări către Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor de prelungire cu 

15 zile a termenului de depunere a raportului. 

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

majoritate de voturi, formularea unui aviz favorabil asupra proiectului de 

lege, cu un amendament cuprins în anexa la aviz. 

La punctul 8 al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, formularea unui raport de admitere a cererii 

Preşedintelui de reexaminare a proiectului de lege, în consecinţă proiectul 

de Lege pentru completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi 

combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri a fost respins. 

La punctul 9 al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, formularea unui raport favorabil asupra proiectului de 

lege, cu amendamentele cuprinse în anexa la raport. 

La punctul 10 al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, avizarea negativă a proiectului de lege. 
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În afara ordinii de zi, s-au purtat discuţii cu privire la participarea 

membrilor Comisiei la diferite activităţi de audiere şi control parlamentar 

planificate pentru lunile februarie şi martie 2011.   
 

În zilele de 9 şi 10 februarie 2011, 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, Gabriel Oprea, Georgian Pop,  Pálfi Mózes Zoltán, Ştefan Daniel 

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

au absentat domnii deputaţi Constantin Niţă (PSD) şi Petru Gabriel Vlase 

(PSD) . 

 
 

Preşedinte, 
 

   Costică  Canacheu 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Expert parlamentar Valentin Busuioc 
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