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S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din ziua de 10 octombrie 2009 

 

În ziua de 10 noiembrie 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 privind 

modificarea art.16 lit.e) din Legea nr.44/1994 privind veteranii de 

război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de 

război, şi pentru completarea art.284 din Legea nr.571/2003 

privind Codul fiscal (PLx 548/2009). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea art.284 din Legea nr.571/2003 privind 

Codul Fiscal al României (PLx 576/2009). 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea 

faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii 

şi liniştii publice (Plx 581/2009). 
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4. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.333/2003 privind paza 

obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor (PLx 

513/2009). 

5. Dezbaterea în fond a propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.333 din 8 iulie 2003 privind 

paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor (Plx 

512/2009). 

6. Întâlnire cu domnul Cornel Purcărea, administratorul 

firmei Oxo Network Corporation. 

 

La punctele 1 şi 2 ale ordinii de zi, membrii Comisiei au 

hotărât formularea unor avize favorabile, cu amendamente, asupra 

celor două proiecte de lege. 

La punctul 3 al ordinii de zi, s-a decis, prin vot, formularea 

unui aviz negativ asupra propunerii legislative. 

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

hotărât amânarea discutării celor două iniţiative legislative. 

La punctul 6 al ordinii de zi, membrii Comisiei au purtat 

discuţii cu domnul Cornel Purcărea pe marginea activităţii 

comerciale de import de muniţie în vederea delaborării de către 

firma Oxo Network Corporation. 

Din numărul total al membrilor Comisiei (24), au fost 

prezenţi 18 (domnii deputaţi Costică Canacheu, Marian-Florian 

Săniuţă, înlocuit, în a doua parte a şedinţei de doamna deputat 
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Aurelia Vasile, Adrian George Scutaru, Gheorghe Ana, Adrian 

Bădulescu, Eugen Bejinariu, Mihăiţă Calimente, Georgică 

Dumitru, Doru-Claudian Frunzulică, Nicolae Mircovici, Ion 

Mocioalcă, Gabriel Oprea, Mózes Zoltan Pálfi, Georgian Pop, 

Neculai Rebenciuc, Valentin Rusu, Angel Tîlvar şi Petru Gabriel 

Vlase) şi au absentat 6 (domnii deputaţi Eugen Bădălan, Dănuţ 

Liga, Ştefan Daniel Pirpiliu şi Cosmin Mihai Popescu, din Grupul 

parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, domhul deputat Dan 

Ilie Morega, înlocuit de domnul deputat Daniel Budurescu, din 

Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal, şi domnul 

deputat Constantin Niţă, din Grupul parlamentar al Alianţei 

Politice a Partidului Social Democrat şi a Partidului Conservator). 

 
 
 

Preşedinte, 
 
 

Costică Canacheu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consultant Andrei Voicu 
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