
 

 
PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
 
 
Comisia pentru apărare, ordine             
publică   şi   siguranţă  naţională                                                                    
 
 
 

P R O C E S – V E R B A L 
al lucrărilor comisiei din datele de 27, 28 şi 29 aprilie 2010 

 
 

În ziua de 27 aprilie 2010, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională a avut o întâlnire, la sediul acesteia, cu cadre didactice şi 
cursanţi ai Colegiului Naţional de Informaţii şi din cadrul Academiei Naţionale de 
Informaţii. 

Membrii comisiei au purtat discuţii cu invitaţii pe marginea unor subiecte 
de interes comun şi, în special, cu privire la rolul Comisiei pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională în realizarea controlului parlamentar 
asupra instituţiilor din aria sa de competenţă. 

 
În ziua de 28 aprilie 2010, lucrările Comisiei pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională sunt conduse de domnul deputat Costică 
Canacheu. Sunt prezenţi 23 de deputaţi din totalul de 25 de membri. 

 
Comisia aprobă, cu unanimitate de voturi,  următoarea ordine de zi: 
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2010 privind reglementarea de 
măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate de 
Compania Naţională "Romtehnica"- S.A. către Ministerul Apărării Naţionale în 
anul 2010  (PL x 161/2010). 

2. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 10/2010 pentru prorogarea unor termene prevăzute de 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2009 privind aprobarea 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          
(PL x 169/2010). 

3. Dezbaterea în fond a propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea art. 24 din Legea nr. 295 din 28 iunie 2004 privind regimul 
armelor şi al muniţiilor (Pl x 140/2010). 
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4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea art. 
59 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile publice (Pl x 196/2010). 

5. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru completarea Legii          
nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor (PL x 107/2010). 

6. Dezbaterea în fond a proiectului Legii Poliţiei Locale (PL x 534/2009). 
7. Dezbaterea în fond a propunerii legislative privind Poliţia Locală          

(Pl x 555/2009). 
La lucrările comisiei au participat în calitate de invitaţi: din partea 

Ministerului Administraţiei şi Internelor – domnii Fătuloiu Dan, secretar de stat, 
Ciocoiu Cornel, director, Dinu Gheorghe, director, Marin Lucian, ofiter de 
specialitate, Tîrsănoagă Ionel, director, Niculiţă Valentin, specialist, Popescu 
Ion, consilier, Zaharia Dan, consilier. 

 
La punctul 1 al ordinii de zi, domnul Costică Canacheu propune membrilor 

comisie avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
Ca urmare a votului membrilor comisiei, propunerea de formulare a unui 

aviz favorabil este adoptată. 
La punctele 2 şi 3 ale ordinii de zi, membrii comisiei hotărăsc, în urma 

votului, formularea unor rapoarte de adoptare ale celor două iniţiative 
legislative aflate în dezbatere. 

La punctul 4 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat Costică 
Canacheu propune membrilor comisiei formularea unui aviz negativ asupra 
propunerii legislative. Prin votul membrilor comisiei, propunerea este adoptată. 

La punctul 5 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat Costică 
Canacheu propune redactarea unui raport suplimentar de respingere a 
proiectului de lege, propunere ce este aprobată cu majoritate de voturi pentru 
de către membrii comisiei. 

La punctele 6 şi 7 ale ordinii de zi, se reiau dezbaterile pe marginea legii 
şi a propunerii legislative  referitoare la poliţia locală. 

Discuţiile încep prin reluarea articolelor ce au necesitat reformulari. 
La art. 10, punctele a) b) c) au fost reformulate de către MAI conform 

cerinţelor membrilor comisiei. 
Tot la acest articol, domnul deputat Costică Canacheu solicită informaţii 

referitoare la sancţiuni; domnul secretar de stat Dan Fătuloiu precizează că în 
această lege nu există sancţiuni, acestea regăsindu-se în legile respective. 

La art. 18, domnul deputat Costică Canacheu doreşte să lămurească dacă 
se consideră a fi suficient un program de formare iniţială cu durata de 3 luni.  

Reprezentantul Ministerului Administraţiei şi Internelor face precizarea că 
această durată poate fi extinsă în funcţie de atribuţiile date poliţistului. 

La alin 3, domnul deputat Eugen Bădălan propune să fie exceptaţi de la 
pregătire şi poliţiştii ce provin din poliţia militară.  

Domnul secretar de stat Dan Fătuloiu consideră că poliţiştii militari nu au 
cunoştinţele necesare pentru a aplica legea. 

Domnul deputat Bădălan îşi menţine poziţia şi solicită amânarea 
dezbaterilor pe acest subiect pentru documentare. 

La art. 26, domnul deputat Eugen Bădălan, solicită reformularea alin. 8 
deoarece poliţistul local aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu nu se poate 
afla în legitimă apărare. 

Domnul deputat Costică Canacheu propune solicitarea unei opinii juridice 
referitoare la această problemă. 
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La art. 31, Comisia pentru Administraţie publică, amenajarea teritoriului 
şi echilibru ecologic propune la lit. b) - lit. g) unele  amendamente ce sunt 
însuşite parţial de către membrii comisiei pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională. 

Domnul deputat Marian-Florian Săniuţă propune la art. 33, ca în 
activităţile poliţiei locale să fie introduse şi activităţile de dispecerizare şi 
monitorizare pe de-o parte şi transport valori pe de altă parte. 

Reprezentantul MAI este de acord cu propunerea dar solicită ca aceste 
dispecerate să se facă în conformitate cu standardele care asigură 
interconectarea şi interoperativitatea cu dispeceratele şi bazele de date ale 
poliţiei naţionale. 

Domnul deputat Marian-Florian Săniută propune reprezentanţilor 
Ministerului Administraţiei şi Internelor reformularea art. 35. 

 
Ca urmare a epuizării timpului afectat şedinţei domnul deputat Costică 

Canacheu propune amânarea dezbaterilor pentru săptămâna următoare şi 
declară închisă şedinţa Comisiei.     

 
În ziua de 29 aprilie 2010, membrii Comisei pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională s-au deplasat într-o vizită de lucru la sediul 
Statului Major al Forţelor Aeriene. 

Membrii comisiei au purtat discuţii cu reprezentanţii Statului Major al 
Forţelor Aeriene, în legătură cu achiziţionarea de avioane multirol de către 
armata română. 

 
 
 

Preşedinte, 
 

Costică Canacheu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef Cabinet, Carmen Ştefan 
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