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S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din  5, 6 şi 7 aprilie 2011 
 

 
 
 

În ziua 5 aprilie 2011, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările având următoarele puncte pe 

ordinea de zi: 

1. Dezbaterea pe fond a propunerii legislative privind participarea 

forţelor armate la operaţii în afara teritoriului statului român (PL x 59/2011); 

2. Dezbaterea pe fond a propunerii legislative pentru completarea Legii 

nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului 

bugetar  (PL x 114/2011); 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri 

în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  (Pl x 158/2011); 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea şi completarea 

legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor 

de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război şi văduvelor de 

război  (Pl x 145/2011); 
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5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice  (Pl x 149/2011). 
 

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

majoritate de voturi pentru, să întocmească un raport de adoptare, cu 

amendamente,  a propunerii legislative. 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi pentru, formularea unui raport de respingere a 

propunerii legislative. 

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

majoritate de voturi pentru, formularea unui aviz favorabil, cu amendamente. 

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

majoritate de voturi pentru, formularea unui aviz favorabil asupra proiectului 

de lege. 

La punctul 5 al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi pentru, formularea unui aviz negativ asupra proiectului 

de lege. 

După terminarea şedinţei, membrii Comisiei s-au deplasat la sediul 

Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională (CCPI), unde directorul 

Centrului, Mihai Friptu, le-a prezentat principalele atribuţii ale instituţiei. 

După prezentare, membrii Comisiei au apreciat activitatea CCPI, au formulat 

întrebări cu privire la obiective şi au făcut recomandări pentru îmbunătăţirea 

activităţii. 
 

Miercuri, 6 aprilie 2011, membrii Comisiei au efectuat o vizită de 

informare/documentare la Direcţia Generală Management Operaţional a 

Ministerului Administraţiei şi Internelor. La întâlnire a mai fost prezent şi 

Ioan Dascălu, secretar de stat, şef al Departamentului Ordine şi Siguranţă 

Publică. 
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Membrilor Comisiei pentru apărare le-au fost prezentate atribuţiile şi 

realizările acestei direcţii, obiectivele, cât şi modul concret de lucru. În 

luările de cuvânt, deputaţii au apreciat activitatea DGMO şi au făcut 

recomandări pentru o mai bună realizare a obiectivelor instituţiei. 
 

Joi, 7 aprilie 2011, membrii Comisiei au efectuat studiu individual cu 

privire la iniţiativele legislative cu care Comisia a fost sesizată.  
 
 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor (24), au fost prezenţi 21 

(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, Neculai Rebenciuc, 

Valentin Rusu, Radu Stroe şi Angel Tîlvăr) şi au absentat trei, domnii 

deputaţi Gabriel Oprea (independent), Claudiu Ţaga (independent) şi Gabriel 

Vlase (PSD). 

                                          

Preşedinte, 

   Costică  Canacheu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Expert parlamentar Valentin Busuioc 
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