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P R O C E S – V E R B A L
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În ziua de 9 februarie 2010, lucrările Comisiei pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională sunt conduse de domnul deputat 
Costică Canacheu. Sunt prezenţi 23 de deputaţi din totalul de 24 de 
membri.  

Comisia aprobă, cu unanimitate de voturi,  următoarea ordine de zi: 
1. Dezbaterea în fond a proiectul Legii Poliţiei Locale (PLx 

534/2009). 
2. Dezbaterea în fond a propunerii legislative privind Poliţia Locală 

(Plx 555/2009). 
3. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind Codul de etică 

al poliţistului (PLx 622/2009). 
4. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.107/2009 pentru modificarea 
art.III alin.(2) din Ordonanţa 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 9/2010). 

La şedinţa comisiei participă, în calitate de invitaţi din partea 
Minsterului Administraţiei şi Internelor, doamna secretar de stat Irina 
Alexe, domnul secretar de stat Dan Valentin Fătuloiu şi domnul director 
Cornel Ciocoiu. 

La punctele 1şi 2 de pe ordinea de zi, domnul secretar de stat Dan 
Valentin Fătuloiu, reprezentant al Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, prezintă membrilor comisiei proiectul Guvernului precum şi 
anumite observaţii asupra propunerii legislative. 
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Domnul deputat Dan Ilie Morega solicită să fie revăzute 
competentele poliţiei locale şi transferul către aceasta a unor noi atribuţii 
de la poliţia naţională. 

Urmează discuţii referitoare la bugetul alocat poliţiei locale.  
Domnul deputat Costică Canacheu propune amânarea dezbaterii 

celor 2 iniţiative legislative pentru următoarea săptămână, solicitând 
membrilor comisiei să formuleze întrebări scrise către MAI. Propunerea 
este aprobată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 3 al ordinii de zi, repezentantul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, domnul secretar de stat Dan Valentin 
Fătuloiu, precizeză că nu susţine proiectul de lege, deoarece există un 
proiect de cod etic care corespunde Recomandării 10/2001 a Uniunii 
Europene. 

Domnul deputat Costică Canacheu  supune la vot propunerea de 
respingere a proiectului. Supusă votului, propunerea este aprobată cu 
unanimitate de voturi.  
 La punctul 4 al ordinii de zi, este invitată să ia cuvântul Doamna 
secretar de stat Irina Alexe, reprezentant al Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, care face precizări referitoare la eliberarea paşapoartelor 
electronice la nivel naţional. 

Domnul deputat Costică Canacheu propune şi supune votului 
redactarea unui raport de aprobare a proiectului de lege. Propunerea este 
aprobată cu unanimitate de voturi. 

În afara ordinii de zi, este luată în discuţie activitatea subcomisiilor 
care asigură controlul parlamentar în conformitate cu Regulamentul de 
funcţionare a Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională. 

Se propune şi se aprobă constituirea acestor subcomisii şi a unui 
calendar de activităţi. 

Ca urmare a epuizării ordinii de zi, domnul deputat Costică 
Canacheu declară închisă şedinţa Comisiei.     

 
 

Preşedinte, 
 

Costică Canacheu 
 
 

 
 
 
 
 
 
Şef Cabinet, Carmen Ştefan 
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