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PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 24 septembrie 2012 
 
 
 
 

 
 

În ziua de 24 septembrie 2012, Comisia pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările având 

pe ordinea de zi  3 puncte, şi anume:  

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

248/2005 privind libera circulaţie a cetăţenilor români în străinătate, 

cu modificările şi completările ulterioare ( PLx 561/2010); 

2.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii  

nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, Legii 

nr. 550 din 2004 privind organizarea şi funcționarea Jandarmeriei 

Române și Legii nr.155/2010, Legea poliției locale ( Pl x 239/2012); 

3. Proiect de Lege pentru abrogarea Cap.IV (art.17-26) din Legea nr. 

329/2009 privind reorganizarea unor autorități şi instituții publice, 

raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri şi 

respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar 

Internațional ( PLx 109/2012 ). 



 2

Domnul vicepreşedinte George Scutaru deschide la ora 16.00 lucrările 

Comisiei, supune aprobării membrilor Comisiei ordinea de zi şi face o scurtă 

prezentare a iniţiativei legislative aflate pe primul punct al ordinii de zi, 

reamintind membrilor Comisiei că acest proiect de lege a mai fost luat în 

discuţie în şedinţa Comisiei pentru apărare din data de 23 noiembrie 2010 şi 

că la acea dată a fost formulat un raport preliminar de respingere, înaintat 

Comisiei pentru politică externă. La finalul prezentării, domnul deputat 

George Scutaru supune votului membrilor Comisiei menţinerea raportului 

preliminar de respingere. Membrii Comisiei, cu majoritate de voturi, pentru 

hotărăsc menţinerea raportului preliminar de respingere.  

La punctul 2 al ordinii de zi, domunul deputat George Scutaru  face o 

scurtă prezentare a propunerii legislative şi dă cuvântul reprezentanţilor 

Ministerului Administraţiei şi Internelor, prezenţi la dezbatere. Invitaţii din 

partea MAI fac câteva precizări legate de această iniţiativă legislativă şi 

totodată adresează rugămintea membrilor Comisiei de a amâna cu o 

săptămână dezbaterile asupra propunerii legislative pentru a fi clarificate 

toate aspectele prevăzute în ea. Domnul deputat George Scutaru supune 

votului membrilor Comisiei propunerea de amânare cu o săptămănă a 

dezbaterilor şi, cu unanimitate de voturi pentru, dezbaterile se amână cu o 

săptămână. 

La punctul 3 al ordinii de zi este în dezbatere Proiectul de Lege pentru 

abrogarea Cap.IV (art.17-26) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea 

unor autorități şi instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, 

susținerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia 

Europeană şi Fondul Monetar Internațional. Membrii Comisiei discută 

proiectul menţionat mai sus, clarifică câteva aspecte ce ţin de acesta, domnul 

deputat George Scutaru propune membrilor Comisiei aviz favorabil pertru 



 3

acest proiect. Membrii Comisiei, cu unanimitate de voturi pentru, hotărăsc 

avizarea favorabilă a proiectului.  

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul vicepreşedinte George Scutaru  

declară închisă şedinţa. 

  

 

Vicepreşedinte,  

 

George Scutaru 
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