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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din 11 mai 2010 

 

În ziua de 11 mai 2010, Comisia pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările, având 

următoarele puncte pe ordinea de zi:  

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii 

de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor de război (Plx 

295/2010). 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

completarea art. 10 din Legea nr. 329/2009 privind 

reorganizarea unor autoritaţi şi instituţii publice, raţionalizarea 

cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi 

respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul 

Monetar International (Plx 250/2010). 

 3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 61 din 27 septembrie 1991 
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pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de 

convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată (Plx 

290/2010). 

 4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 61 din 27 septembrie 1991 

pentru sancţionarea faptelor de încalcare a unor norme de 

convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice (Plx 294/2010). 

5. Dezbaterea în fond a proiectului Legii Poliţiei Locale 

(PLx 534/2009). 

6. Dezbaterea în fond a propunerii legislative privind 

Poliţia Locală (Plx 555/2009).  

 

La punctele 1-3 ale ordinii de zi, membrii comisiei au 

hotărât avizarea negativă a propunerilor legislative. 

La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, 

cu majoritate de voturi, formularea unui aviz favorabil asupra 

propunerii legislative, cu un amendament. 

La punctele 5 şi 6 ale ordinii de zi, membrii comisiei au 

hotărât formularea unui raport preliminar de aprobare a 

proiectului de lege (PLx 534/2009) şi de respingere a propunerii 

legislative (Plx 555/2009), în vederea întocmirii raportului 

comun, împreună cu Comisia pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 
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Din numărul total al membrilor comisiei (25), au fost 

prezenţi 21 (domnii deputaţi Costică Canacheu, Marian-Florian 

Săniuţă, Adrian George Scutaru, Gheorghe Ana, Eugen Bădălan, 

Eugen Bejinariu, Mihăiţă Calimente, Georgică Dumitru, Doru-

Claudian Frunzulică, Dănuţ Liga, Niculae Mircovici, Dan Ilie 

Morega, Constantin Niţă, Mózes Zoltán Pálfi, Ştefan Daniel 

Pirpiliu, Georgian Pop, Cosmin Mihai Popescu, Neculai 

Rebenciuc, Valentin Rusu, Radu Stroe, şi Petru Gabriel Vlase) 

şi au absentat 4 (domnul deputat independent Gabriel Oprea, 

domnul deputat Adrian Bădulescu, din Grupul Parlamentar al 

Partidului Democrat Liberal şi domnii deputaţi Ion Mocioalcă şi 

Angel Tîlvăr, din Grupul Parlamentar al Alianţei politice a 

Partidului Social Democrat şi a Partidului Conservator). 
 
 
 

Preşedinte, 
 
 
 
 

Costică Canacheu 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef cabinet, Carmen Ştefan 
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