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S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din  17 noiembrie 2010 
 
 

În ziua de 17 noiembrie 2010, Comisia pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările având următoarele puncte pe 

ordinea de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative  “Legea Arhivelor” 

(PL x 623/2010); 

2. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 16 din 2 aprilie 1996 – Legea Arhivelor Naţionale 

(PL x 646/2010); 

3. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea OG nr. 75/2000 privind autorizarea experţilor criminalişti care 

pot fi recomandaţi de părţi să participe la efectuarea expertizelor 

criminalistice, precum şi a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului 

de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă 

acestea (PL x 590/2010); 

4. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri 

pentru combaterea evaziunii fiscale (PL x 592/2010). 
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La punctele 1 şi 2 ale ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, formularea unui aviz negativ asupra propunerii 

legislative. 

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

majoritate de voturi pentru şi 1 vot împotrivă, formularea unui aviz 

favorabil asupra proiectului de lege, cu următorul amendament: 

“eliminarea alineatului (3) al art. 899”. 

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

majoritate de voturi pentru, formularea unui aviz favorabil asupra 

proiectului de lege, cu următorul  amendament: “Art. XVIII se abrogă”. 
 

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 Bădulescu, Eugen 

Bejinariu, Mihăiţă Calimente, Georgică Dumitru, Doru-Claudian 

Frunzulică, Dănuţ Liga, Niculae Mircovici, Ion Mocioalcă, Dan Ilie 

Morega, Constantin Niţă, Pálfi Mózes Zoltán, Ştefan Daniel Pirpiliu, 

Georgian Pop, Cosmin Mihai Popescu, Neculai Rebenciuc, Valentin Rusu, 

Radu Stroe, Angel Tîlvăr şi Petru Gabriel Vlase) şi a absentat domnul 

deputat Gabriel Oprea (independent). 

 
 

Preşedinte, 
 

   Costică  Canacheu 
   
 
 
 
Întocmit: Expert parlamentar Valentin Busuioc 

 2


		2010-11-22T13:00:01+0200
	Mihai I. Taranu




