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S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din ziua de 6 octombrie 2009 

 

În ziua de 6 octombrie 2009, Comisia pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările, având 

următoarele puncte pe ordinea de zi:  

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.309/2002 privind 

recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au 

efectuat stagiul miliar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului 

Muncii în perioada 1950-1961 (PLx 456/2009). 

2. Dezbaterea în fond a propunerii legislative privind 

transmiterea cazărmilor dezafectate din administrarea Ministerului 

Apărării Naţionale în administrarea consiliilor locale, în scopul 

transformării acestora în obiective de utilitate publică, cu caracter 

social (Plx 425/2009). 

3. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2009 privind aprobarea 
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scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de petrol pentru 

turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului 

Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, 

precum şi pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi 

al accizelor pentru unele cantităţi de combustibili (Plx 431/2009). 

4. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul 

poliţistului (Plx 434/2009). 

 

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

majoritate de voturi, formularea unui aviz favorabil asupra 

proiectului de lege. 

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

prin vot, redactarea unui raport de respingere a propunerii 

legislative. 

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

hotărât, prin vot, formularea unor rapoarte de adoptare a celor două 

proiecte de lege.  

 

Din numărul total al membrilor Comisiei (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, Nicolae Mircovici, Ion 

Mocioalcă, Dan Ilie Morega, Constantin Niţă, Gabriel Oprea, 
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Mózes Zoltan Pálfi, Ştefan Daniel Pirpiliu, Georgian Pop, Cosmin 

Mihai Popescu, Neculai Rebenciuc, Angel Tâlvar şi Valerian 

Vreme) şi au absentat 2 (domnii deputaţi Dănuţ Liga, din Grupul 

parlamentar al Partidului Democrat Liberal şi Petru Grabriel Vlase, 

din Grupul parlamentar al Alianţei Politice a Partidului Social 

Democrat şi a Partidului Conservator). 

 
 
 
 

Preşedinte, 
 

Costică Canacheu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consultant Andrei Voicu 
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