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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din ziua de 6  mai 2009 

 

În ziua de 6 mai 2009, 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 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de 

identitate ale cetăţenilor români, pentru modificarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a 

persoanelor, precum şi pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi 



2 
 

schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice 

(PLx 226/2009). 

2.  Dezbaterea în fond a  proiectului de Lege privind 

reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către 

structurile/unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor în 

activităţile de prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, 

precum şi de menţinere şi asigurare a ordinii publice (PLx 

236/2009). 

3.  Dezbaterea în fond a  proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 207/2008 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul 

liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate (PLx 200/2009). 

 

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

redactarea unui raport de adoptare a proiectului de lege.  

La punctul 2 al ordinii de zi, s-a hotărât, prin vot, continuarea 

dezbaterilor într-o şedinţă viitoare. 

La punctul 3 al ordinii de zi, respectiv proiectul de lege care 

urma a fi dezbătut împreună cu Comisia pentru politică externă şi 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale, s-a hotărât suspendarea şedinţei din cauza lipsei 

cvorumului. 

 

Din numărul total al membrilor comisiei (24), au fost 

prezenţi 17 (domnii deputaţi Costică Canacheu, Marian-Florian 
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Săniuţă, Adrian George Scutaru, Gheorghe Ana, Eugen Bădălan, 

Adrian Bădulescu, Eugen Bejinariu, Mihăiţă Calimente, Georgică 

Dumitru, Doru-Claudian Frunzulică, Liga Dănuţ, Nicolae 

Mircovici, Dan Ilie Morega, Gabriel Oprea, Ştefan Daniel Pirpiliu,  

Neculai Rebenciuc şi Valerian Vreme) şi a absentat 7 (domnii 

deputaţi Cosmin Mihai Popescu, din Grupul parlamentar al 

Partidului Democrat-Liberal, Mózes Zoltán Pálfi, din Grupul 

parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România, Ion 

Mocioalcă, Constantin Niţă, Georgian Pop, Angel Tâlvar şi Petru 

Gabriel Vlase, din Grupul parlamentar al Alianţei Politice a 

Partidului Social Democrat şi a Partidului Conservator). 

 
 
 

Preşedinte, 
 
 

Costică Canacheu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consult. Andrei Voicu 
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