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P R O C E S – V E R B A L
 

lucrărilor comisiei din 23  februarie 2010 
 

În ziua de 23 februarie 2010, lucrările Comisiei pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională sunt conduse de domnul deputat 
Costică Canacheu. Sunt prezenţi 22 de deputaţi din totalul de 25 de 
membri.  

Comisia aprobă, cu unanimitate de voturi,  următoarea ordine de zi: 
1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 

Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 (Plx 272010). 
2. Dezbaterea în fond a proiectului Legii Poliţiei Locale (PLx 

534/2009). 
3. Dezbaterea în fond a propunerii legislative privind Poliţia Locală 

(Plx 555/2009). 
La şedinţa comisiei participă, în calitate de invitaţi:  din partea 

Ministerul Administraţiei şi Internelor - domnii Dan Valentin Fătuloiu, 
secretar de stat şi Cornel Ciocoiu, director – din partea ANFP – domnul 
Roman Cristian, vicepreşedinte – din partea AMR – domnul Tudor 
Pendiuc, preşedinte – din partea PS2 – domnul Neculai Onţanu, primar – 
din partea Asociaţiei Poliţiştilor Locali, domnul Simion Constantin – din 
partea Poliţiei Comunitare Sector 6, domnul Cezar Marinescu, director 
general. 

La punctul 1 al ordinii de zi membrii comisiei au hotărât avizarea 
negativă a propunerii legislative. 

La punctele 2 şi 3 ale ordinii de zi s-au reluat dezbaterile privitoare 
la legea poliţiei locale. 

Domnul deputat Costică Canacheu supune la vot propunerea de 
amânare a discuţiilor referitoare la art. 10, propunere aprobată în 
unanimitate de comisie. 
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La art. 11, sunt propuse două amendamente, modificarea literei c), 
respectiv introducerea unei noi litere, lit. d), referitoare la cooperarea cu 
alte structuri administrativ-teritoriale.  

Domnul deputat Costică Canacheu supune la vot propunerea de 
amendament. Supusă votului propunerea a fost aprobată cu unanimitate 
de voturi. 

La art. 12, se propune eliminarea alin. 2, propunere aprobată cu 
unanimitate de voturi, în urma supunerii la vot de către domnul deputat 
Costică Canacheu. 

Membrii comisiei au continuat dezbaterea proiectului de lege până 
la articolul 13, inclusiv, şi au hotărât reluarea discuţiilor în săptămâna 
următoare. 

Ca urmare a epuizării ordinii de zi, domnul deputat Costică 
Canacheu declară închisă şedinţa Comisiei.     

 
 
 

Preşedinte, 
 
 
 
 

Costică Canacheu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef cabinet, Carmen Ştefan 

 2 


	  
	PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
	CAMERA DEPUTAŢILOR 


		2010-05-07T12:59:01+0300
	Mihai I. Taranu




