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S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din  1, 2 şi 3 martie 2011 
 

 
În ziua 1 martie 2011, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările având următoarele puncte pe 

ordinea de zi: 

1. Dezbaterea pe fond a propunerii legislative pentru completarea 

articolului 11 din Legea nr. 51/1991 privind siguranţa 

naţională a României (Pl x 3/2011); 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în 

siguranţă, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, 

republicată (Pl x 4/2011); 

3. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al 

muniţiilor (PL x  728/2010); 

4. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului 

(PL x 434/2009); 

La punctul 1 al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, formularea unui raport de respingere a propunerii 

legislative. 
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La punctul 2 al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative. 

La punctul 3  al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, amânarea cu o săptămână a dezbaterii pe fond a 

proiectului de lege. 

La punctul 4 al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, formularea unui raport de adoptare a proiectului de 

lege, cu amendamentele admise, prevăzute în anexa la raport. 

În afara ordinii de zi, domnul deputat Niculae Mircovici a propus şi 

membrii Comisiei au aprobat în unanimitate suplimentarea ordinii de zi cu 

următoarele puncte: 

5. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru modificarea 

Anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994 privind 

drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din 

sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă 

naţională, proiect retrimis la Comisie de către plenul Camerei 

Deputaţilor în şedinţa din 28 februarie 2011, în temeiul 

dispoziţiilor art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările ulterioare (PL x  852/2010); 

6. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege privind reparaţiile 

morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, 

îndepărtate abuziv din armată după 23 august 1944        

(PL x  531/2009). 

La punctul 5 al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi pentru, formularea unui raport de adoptare a 

proiectului de lege, cu amendamentul prevăzut în anexa la raport. 

La punctul 6 al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi pentru, formularea unui raport de adoptare a 
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proiectului de lege, cu amendamentele admise şi prevăzute în anexa la 

raport. 

 

La data de 2 martie 2011, între orele 10.30-13.00,  Comisia l-a audiat 

pe inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, 

chestorul principal de poliţie Ioan Buda. Audierea a avut următoarele teme 

pe ordinea de zi: 

- nivelul alocării resurselor bugetare şi tehnico-materiale ale IGPF pe 

anul în curs; 

- stadiul îndeplinirii criteriilor de interoperabilitate şi de accedere a 

României în Spaţiul Schengen; 

- restructurarea unor posturi prevăzute în statele de organizare ale 

IGPF; 

- starea de disciplină şi morală a poliţiştilor de frontieră; 

- alte aspecte cu privire la posibilitatea îmbunătăţirii managementului 

IGPF prin emiterea de către Legislativ a unor proiecte de lege 

proiectate în acest sens. 
 

 

În ziua de 3 martie 2011, domnii deputaţi au efectuat studiu individual 

asupra proiectelor de lege cu care Comisia este sesizată. 
 
 
 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor (24), au fost prezenţi 21 

(domnii deputaţi Costică Canacheu, Marian-Florian Săniuţă, Adrian George 

Scutaru, Gheorghe Ana, Eugen Bădălan, Adrian Bădulescu, Eugen 

Bejinariu, Mihăiţă Calimente, Georgică Dumitru, Dănuţ Liga, Ion 

Mocioalcă, Niculae Mircovici, Dan Ilie Morega, Constantin Niţă, Georgian 

Pop,  Pálfi Mózes Zoltán, Ştefan Daniel Pirpiliu, Neculai Rebenciuc, 

Valentin Rusu, Radu Stroe şi Angel Tîlvăr) şi au absentat domnii deputaţi 
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Doru-Claudian Frunzulică (PSD), aflat în delegaţie, Gabriel Oprea 

(independent) şi Petru Gabriel Vlase (PSD). 

 
 
 

Preşedinte, 
 

   Costică  Canacheu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit: Expert parlamentar Valentin Busuioc 
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