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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din zilele de 28, 29 şi 30 septembrie 2010 

 
 

În zilele de 28, 29 şi 30 septembrie 2010, Comisia pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările având 

următoarele puncte pe ordinea de zi:  

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 (PLx  459/2010); 

2.  Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea 

Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, 

autorizarea şi controlul activităţilor nucleare (PLx  464/2010); 

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

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2006 privind 

unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale   

(PLx  457/2010); 

4. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2010 privind aprobarea 

scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de benzină, motorină şi 

petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, 
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Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi 

Internelor, şi stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al 

accizelor pentru aceste cantităţi (PLx  455/2010). 

 

La punctele 1 şi 2 ale ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât, 

cu unanimitate de voturi, acordarea unor avize favorabil proiectelor de 

lege. 

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

unanimitate de voturi, formularea unui raport favorabil proiectului de 

lege, cu 2 amendamente.  

La punctul 4 al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât, cu 19 

voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 2 abţineri, redactarea unui raport 

favorabil. 

 

În afara ordinii de zi, s-au purtat discuţii referitoare la activitatea 

de control parlamentar, precum şi cu privire la implicarea membrilor 

Comisiei la diferite activităţi planificate pentru lunile septembrie şi 

octombrie 2010.   

 

Din numărul total al membrilor comisiei (25), au fost prezenţi 23 

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

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

Eugen Bejinariu, Doru-Claudian Frunzulică, Dănuţ Liga, Niculae 

Mircovici, Ion Mocioalcă, Dan Ilie Morega, Constantin Niţă, Gabriel 

Oprea, Pálfi Mózes Zoltán, Ştefan Daniel Pirpiliu, Georgian Pop, 

Cosmin Mihai Popescu, Neculai Rebenciuc, Valentin Rusu, Angel 
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Tîlvăr, Petru Gabriel Vlase şi Radu Stroe) şi au absentat 2 (domnul 

deputat Georgică Dumitru, din Grupul Parlamentar al Partidului 

Democrat-Liberal, precum şi domnul deputat Mihăiţă Calimente, din 

Grupul Parlamentar al Partidului Naţional Liberal). 

 

 
 

Preşedinte, 
 
 

   Costică  Canacheu 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Expert parlamentar Valentin Busuioc 
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