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P R O C E S – V E R B A L 
al lucrărilor Comisiei din 25 martie 2009 

În ziua de 25 martie 2009, lucrările Comisiei sunt conduse de 
domnul deputat Costică Canacheu. Sunt prezenţi 23 de deputaţi din 
totalul de 24 de membri ai Comisiei. 

Comisia aprobă, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine 
de zi:  

1. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2009 pentru modificarea 
art.13 alin.(2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Administraţiei şi Internelor şi pentru reorganizarea unor unităţi din 
subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor (PLx 
188/2009). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2009 pentru modificarea 
Ordonanţei Guvernului nr.128/2000 privind stabilirea unor taxe 
pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice şi juridice de 
către Ministerul Administraţiei şi Internelor (PLx 183/2009). 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind 
respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.230/2008 
pentru modificarea unor acte normative în domeniul pensiilor din 
sistemul public, pensiilor de stat şi al celor de serviciu (PLx 
203/2009). 

În afara ordinii de zi membrii Comisiei pentru apărare decid 
includerea pe ordinea de zi de astăzi următoarele două puncte: 

4. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru 
completarea art.2 din Legea nr.562/2004 privind autorizarea 
instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi 
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securitate naţională de a vinde personalului propriu unele locuinţe 
de serviciu pe care acestea le au în administrare (PLx 129/2009). 

5. Dezbaterea în fond a propunerii legislative pentru 
modificarea Anexei nr.1, pct.C din Legea nr.138/1999 privind 
salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile 
publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, 
precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din 
aceste instituţii (Plx 79/2009). 

 
La şedinţa Comisiei participă, în calitate de invitaţi, 

reprezentanţi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor (domnul 
Radu Stancu – secretar de stat în cadrul Ministerului, domnul 
Octav-Virgil Teodorescu – secretar general al Ministerului ) şi ai 
Ministerului Apărării Naţionale (Lt. col. Gheorghe Mocanu, cpt. 
Mădălina Cioiulescu). 

 
La punctul 1 al ordinii de zi, reprezentanţii Ministerului 

Administraţiei şi Internelor prezintă proiectul de lege şi 
modificările ce vor interveni în momentul adoptării acestuia. 

Domnul Doru-Claudian Frunzulică adresează întrebări 
referitoare la funcţionarea agenţiilor antidrog din ţară şi la 
transferarea Agenţiei Naţionale Antidrog în subordinea IGPR.  

Domnul deputat Mihăiţă Calimente propune audierea 
ministrului Dan Nica cu privire la schimbările ce vor intervenii 
prin modificarea acestei ordonanţe.  

Domnul Costică Canacheu propune redactarea unui raport de 
adoptare a proiectului de lege.  

Cu majoritate de voturi pentru, membrii Comisiei au decis 
adoptarea propunerii. 

La punctul 2 al ordinii de zi, domnul Radu Stancu, secretar 
de stat în cadrul Ministerul Administraţiei şi Internelor propune 
amânarea dezbaterilor pentru o viitoare şedinţă. 

Domnul Costică Canacheu îşi însuşeşte propunerea 
reprezentantului MAI şi o supune votului comisiei. 

Propunerea este adoptată prin votul membrilor comisiei. 
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La punctul 3 al ordinii de zi, domnul Costică Canacheu 
propune membrilor comisie amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă 
viitoare. 

Prin votul membrilor comisiei, propunerea este adoptată. 
La punctul 4 al ordinii de zi, domnul Costică Canacheu 

propune membrilor comisie avizarea favorabilă a proiectului de 
lege. 

Ca urmare a votului membrilor comisiei, propunerea de 
formulare a unui aviz favorabil este adoptată. 

La punctul 5 al ordinii de zi, domnul Costică Canacheu 
propune membrilor comisie amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă 
viitoare. 

Prin votul membrilor comisiei, propunerea este adoptată. 
Ca urmare a epuizării ordinii de zi, domnul Costică Canacheu 

declară încheiate lucrările comisiei.  
      

 
Preşedinte, 

 
 
 
 

Costică Canacheu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consultant Andrei Voicu 


