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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din 26 mai 2010 

 

În ziua de 26 mai 2010, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările având următoarele puncte pe 

ordinea de zi:  

1. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2010 pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul 

străinilor în România (PL x  221/2010). 

2. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2010 privind unele măsuri de 

eficientizare a activităţii de întreţinere a culoarului de frontieră, fâşiei de 

protecţie şi a semnelor de frontieră (PL x  223/2010). 

3. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind 

operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru 

nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (PL x  220/2010). 
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4. Dezbaterea în fond a propunerii legislative privind transmiterea 

unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea 

Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al Municipiului 

Zalău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Zalău, 

judetul Sălaj (Pl x 286/2010). 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind sistemul 

unitar de pensii publice (PL x  323/2010). 

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

majoritate de voturi pentru, formularea unui raport de aprobare a 

proiectului de lege. 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, în urma 

dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, formularea unui raport de 

adoptare a proiectului de lege supus dezbaterii. 

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

majoritate de voturi pentru, întocmirea unui raport preliminar de 

aprobare a proiectului de lege în vederea întocmirii raportului comun, 

după dezbaterea proiectului de către Comisia pentru industrii şi servicii. 

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

majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor 

respingerea propunerii legislative supuse dezbaterii.  

La punctul 5 de pe ordinea de zi, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi pentru, avizarea, cu amendamente, a proiectului de 

lege aflat în dezbatere.  

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 
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Bădulescu, Eugen Bejinariu, Mihăiţă Calimente, Georgică Dumitru, 

Doru-Claudian Frunzulică, Dănuţ Liga, Niculae Mircovici, Ion 

Mocioalcă, Dan Ilie Morega, Constantin Niţă, Mózes Zoltán Pálfi, 

Ştefan Daniel Pirpiliu, Georgian Pop, Cosmin Mihai Popescu, Neculai 

Rebenciuc, Valentin Rusu, Radu Stroe, Angel Tîlvăr şi Petru Gabriel 

Vlase) şi a absentat 1 (domnul deputat independent Gabriel Oprea). 

 

 

Preşedinte, 

 

Costică Canacheu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şef cabinet, Carmen Ştefan 
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