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P R O C E S – V E R B A L 

al lucrărilor Comisiei din 24 noiembrie 2010 

 

În data de 24 noiembrie 2010, lucrările Comisiei pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională sunt conduse de domnul deputat Marian Săniuţă.  

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 pe fond a Proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2010 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive (PL x 

636/2010); 

2. Dezbaterea pe fond Proiectului de Lege pentru completarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de 

pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi 

siguranţă naţională (PL x 648/2010); 
 

La punctul 1 al ordinii de zi, reprezentanţii ministerului Administraţiei şi 

Internelor precizează că sunt de acord cu amendamentele referitoare la forma 

legii, formulate de membrii comisiei. La finalul dezbaterilor, Comisia hotărăşte 

acordarea unui vot favorabil asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2010 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive.   

În continuarea dezbaterilor, şedinţa comisiei este condusă de domnul 

preşedinte Costică Canacheu.  
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La punctul 2 al ordinii de zi, reprezentantul Administraţiei Naţionale a 

Penitenciarelor explică obiectul de reglementare a acestei iniţiative legislative. 

La finalul dezbaterilor, cu unanimitate de voturi pentru, membrii Comisiei 

decid adoptarea unui raport favorabil asupra proiectului de Lege pentru 

completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în 

timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică 

şi siguranţă naţională.  

 

În încheiere, preşedintele de şedinţă, constatând că ordinea de zi a fost 

epuizată, declară închise lucrările Comisiei.     

 

 

 

 

Preşedinte, 

 

Costică Canacheu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Daria Cotoc, 

Consilier parlamentar 
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