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S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din  23 noiembrie 2010 
 

 
În ziua de 23 noiembrie 2010, Comisia pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările având următoarele puncte pe 

ordinea de zi: 

1. Audierea ministrului Afacerilor Externe, Teodor Baconschi şi a 

chestorului şef de poliţie Marian-Grigore Tutilescu, şeful Departamentului 

Schengen din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor pe tema 

aderării României la Spaţiul Schengen; 

2. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice (PL x 673/2010); 

3. Dezbaterea şi avizarea  Propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice (PL x 674/2010); 

4. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice (PL x 667/2010); 

5. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice (PL x 668/2010); 
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6.  Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice (PL x 669/2010); 

7. Dezbaterea pe fond a Proiectului de Lege pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi 

funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi pentru abrogarea art. 4       

alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind 

frontiera de stat a României (PL x 523/2010); 

8. Dezbaterea pe fond a Propunerii legislative privind obligativitatea 

instituţiilor administraţiei locale de stat, instituţiilor publice locale, 

instituţiilor de învăţământ şi sanitare de a folosi ca personal de pază, cadre 

ale Poliţiei Comunitare Locale (PL x 504/2010); 

9. Dezbaterea pe fond a Propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Poliţiei Comunitare (PL x 562/2010); 

10. Dezbaterea pe fond a Propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România         

(PL x 520/2010); 

11. Dezbaterea pe fond a Propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii 248/2005 privind libera circulaţie a cetăţenilor români în 

străinătate, cu modificările şi completările ulterioare (PL x 561/2010); 

12. Dezbaterea pe fond a Proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2010 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive         

(PL x 636/2010); 

13. Dezbaterea pe fond Proiectului de Lege pentru completarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de 
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pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi 

siguranţă naţională (PL x 648/2010); 

14. Dezbaterea pe fond Proiectului de Lege privind transformarea 

cazărmilor şi utilităţilor dezafectate ale Ministerului Apărării Naţionale în 

elemente de infrastructură educaţională (PL x 620/2010). 
 

La punctul 1 al ordinii de zi, după prezentarea, de către cei doi 

invitaţi, a stadiului la care se află România în acest moment în ceea ce 

priveşte acquis-ul Schengen, instruirea personalului, precum şi nivelul 

pregătirii tehnice necesare îndeplinirii criteriilor de aderare, membrii 

Comisiei au pus întrebări şi au obţinut răspunsuri de la cei doi demnitari cu 

privire la cooperarea poliţienească, protecţia datelor cu caracter personal, 

modul de asigurare de către România a securităţii terestre, aeriene, 

maritime şi fluviale a Spaţiului Schengen, precum şi cu privire la strategia 

de convingere a statelor membre că România îndeplineşte toate criteriile 

necesare aderării la Spaţiul Schengen la 27 martie 2011.  

La punctele 2 - 6 ale ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi pentru, formularea unor avize negative asupra 

propunerilor legislative. 

La punctul 7 al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi pentru, formularea unui raport de adoptare a 

proiectului de lege. 

La punctele 8 şi 9 al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi pentru, formularea unor rapoarte de respingere asupra 

propunerilor legislative. 

La punctul 10 al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi pentru, formularea unui raport de adoptare a 

propunerii legislative. 
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La punctul 11 al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 1 abţinere, formularea unui 

raport de respingere a propunerii legislative. 

La punctele 12 şi 13 ale ordinii de zi, având în vedere că invitaţii din 

partea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi ai Ministerului 

Justiţiei/Administraţia Naţională a Penitenciarelor au lipsit deoarece 

participau la alte şedinţe ale comisiilor din Parlament, membrii Comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi pentru, amânarea dezbaterilor în fond 

pentru data de 24 noiembrie 2010, ora 10.30. 

La punctul 14 al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi pentru, formularea unui raport de respingere a 

proiectului de lege. 
 
 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor (25), au fost prezenţi 

24 (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, Dănuţ Liga, Niculae Mircovici, Ion Mocioalcă, Dan Ilie 

Morega, Constantin Niţă, Gabriel Oprea, Pálfi Mózes Zoltán, Ştefan Daniel 

Pirpiliu, Georgian Pop, Neculai Rebenciuc, Valentin Rusu, Radu Stroe, 

Angel Tîlvăr şi Petru Gabriel Vlase) şi a absentat domnul deputat Cosmin 

Mihai Popescu (PD-L). 

 
Preşedinte, 

 
   Costică  Canacheu 

   
 
 
 
Întocmit: Expert parlamentar Valentin Busuioc 
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