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S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din  15, 16 şi 17 februarie 2011 
 

 
În zilele de 15 şi 16 februarie 2011, Comisia pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările având următoarele 

puncte pe ordinea de zi: 

1. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare 

(PL x  2/2011); 

2. Dezbaterea pe fond a propunerii legislative privind 

transmiterea cazărmilor dezafectate din administrarea 

Ministerului Apărării Naţionale în administrarea consiliilor 

judeţene şi a consiliilor locale, în scopul transformării acestora 

în obiective de utilitate publică, cu caracter social        

(Pl x 885/2010); 

3. Dezbaterea pe fond a propunerii legislative pentru modificarea 

Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, 

valorilor şi protecţia persoanelor (Pl x 883/2010); 

4. Dezbaterea pe fond a propunerii legislative pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 360 din 6 iunie 2002, privind Statutul 

Poliţistului (Pl x 860/2010); 
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5. Dezbaterea pe fond a propunerii legislative pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 155 din 12 iulie 2010, a Poliţiei Locale 

(Pl x 861/2010); 

6. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru modificarea 

Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea 

adunărilor publice (PL x 855/2010); 

7. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea 

Tratatului între România şi Republica Arabă Siriană privind 

transferarea persoanelor condamnate în vederea executării 

pedepselor privative de libertate, semnat la Bucureşti la 10 

noiembrie 2010 (PL x 21/2011); 

8. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind ratificarea 

Acordului pentru înfiinţarea Academiei Internaţionale 

Anticorupţie ca organizaţie internaţională, semnat de România 

la Viena, la 2 septembrie 2010 (PL x 26/2011); 
 

 

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

majoritate de voturi pentru, amânarea votului final pentru următoarea 

şedinţă. 

La punctele 2, 3, 4, 5 şi 6  ale ordinii de zi, membrii Comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi pentru, formularea unor rapoarte de 

respingere a propunerilor legislative. 

La punctele 7 şi 8 ale ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, formularea unor avize favorabile asupra proiectelor de 

lege. 

La data de 16 februarie 2011, între orele 09-11.45, Comisia a audiat 

conducerea Ministerului Administraţiei şi Internelor, pe următoarele teme: 

nivelul alocării resurselor bugetare ale M.A.I. pe anul în curs, restructurarea 

unor posturi din statele de organizare ale categoriilor de arme, starea de 
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disciplină la nivelul ministerului, precum şi necesitatea îmbunătăţirii 

cadrului legislativ în scopul optimizării reacţiei de răspuns a forţelor de 

asigurare a ordinii şi liniştii publice. 

Din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor au fost prezenţi 

domnul ministru Constantin Traian Igaş, chestorul principal de poliţie    

Ioan-Nicolae Căbulea, adjunct al şefului Departamentului Ordine şi 

Siguranţă Publică, Laurenţiu Mironescu, secretar general al ministerului, 

precum şi chestorul de poliţie  dr. Liviu Popa, Inspectorul General al 

Inspectoratului General al Poliţiei Române. 
 

În ziua de 17 februarie 2011, domnii deputaţi au prezentat cursanţilor 

Colegiului Naţional de Afaceri Interne de pe lângă Academia de Poliţie 

“Alexandru Ioan Cuza” tema “Procesul legislativ în domeniul afacerilor 

interne”. De asemenea, au purtat discuţii cu privire la alte teme de interes din 

domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale. 
 
 

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 Petru Gabriel Vlase) şi au absentat 

domnii deputaţi Gabriel Oprea şi Angel Tîlvăr (PSD). 

 
Preşedinte, 

 
   Costică  Canacheu 

 
 

Întocmit: Expert parlamentar Valentin Busuioc 
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