PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională

Bucureşti, 5 martie 2010

PROCES–VERBAL
al lucrărilor comisiei din 2 şi 3 martie 2010
În ziua de 2 martie 2010, lucrările Comisiei pentru apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională sunt conduse de domnul deputat Costică Canacheu. Sunt prezenţi 22
de deputaţi din totalul de 25 de membri.
Comisia aprobă, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind reparaţiile morale şi materiale
pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată după 23 august 1944
(PLx 531/2009).
2. Dezbaterea în fond a propunerii legislative pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 92 din 1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii
Speciale, cu modificările şi completările ulterioare (Plx 7/2010).
3. Dezbaterea în fond a propunerii legislative pentru modificarea şi completarea
Legii nr.191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază
(Plx 8/2010).
4. Dezbaterea în fond a propunerii legislative pentru modificarea O.U.G.
nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, cu modificările şi completările
ulterioare, republicată în M.Of., Partea I nr. 421 din 05.06.2008 (Plx 34/2010).
5. Dezbaterea în fond a proiectului Legii Poliţiei Locale (PLx 534/2009).
6. Dezbaterea în fond a propunerii legislative privind Poliţia Locală
(Plx 555/2009).
La sedinţă participă în calitate de invitaţi: din partea Ministerului Apărării
Naţionale – domnii Mihail Vasile-Ozunu, secretar de stat şi Lt.-col. Paul Nenciu,
consilier juridic – din partea STS – domnul gen. lt. Marcel Opriş, director – din partea
SPP – domnul gen. lt. Alexandru Buruian, director adjunct – din partea Ministerului
Administraţiei şi Internelor – doamna Irina Alexe, secretar de stat şi domnii Dan
Valentin Fătuloiu, secretar de stat, Cornel Ciocoiu, director, Ion Popescu, consilier, Dan
Zaharia, consilier.
La punctul 1 de pe ordinea de zi, domnul deputat Frunzulică propune amânarea
dezbaterilor pentru săptămâna următoare şi solicită invitarea reprezentanţilor Asociaţiei
Veteranilor de Război.
Domnul deputat Costică Canacheu supune la vot propunerea de amânare a
dezbaterii proiectului de lege. Propunerea este aprobată în unanimitate de membrii
comisiei.
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La punctele 2 şi 3 ale ordinii de zi, domnii deputaţi Eugen Bădălan şi Niculae
Mircovici propun raport de respingere a celor două propuneri legislative.
Domnul deputat Costică Canacheu supune la vot propunerea de respingere,
propunere ce este aprobată cu majoritate de voturi.
La punctul 4 al ordinii de zi, reprezentantul Ministerului Adimistraţiei şi
Internelor face precizarea că instituţia pe care o reprezintă nu susţine prezenta propunere
legislativă deoarece încalcă prevederile Tratatului de asociere la Uniunea Europeană şi
ar institui o discriminare care încalcă legislaţia comunitară.
Domnul deputat Costică Canacheu supune la vot respingerea propunerii
legislative. Supusă votului, propunerea a fost aprobată cu majoritate de voturi.
La punctele 5 şi 6 ale ordinii de zi, membrii comisiei reiau dezbaterile pe articole
asupra celor două iniţiative legislative.
La art. 14, domnul deputat Mozes Zoltan Palfi propune introducerea unui nou
punct care să se refere la includerea în personalul poliţiei locale a unor poliţişti locali
care să cunoască şi limba minorităţilor existente în localităţile în care ponderea
populaţiei minoritare este într-un procent semnificativă.
Domnul deputat Costică Canacheu supune la vot propunerea de amendamentul a
domnului deputat Mozes Zoltan Palfi. Propunerea a fost respinsă cu majoritate de
voturi.
Membrii comisiei au dezbătut proiectul de lege până la articolul 16, urmând ca
dezbaterile să continue în ziua următoare.
În ziua de 3 martie 2010, lucrările Comisiei pentru apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională sunt conduse de domnul deputat Costică Canacheu. Sunt prezenţi 22
de deputaţi din totalul de 25 de membri.
Comisia aprobă, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea în fond a proiectului Legii Poliţiei Locale (PL x 534/2009).
2. Dezbaterea în fond a propunerii legislative privind Poliţia Locală (Plx
555/2009).
La sedinţă participă în calitate de invitaţi din partea Ministerului Administraţiei şi
Internelor – domnii Dan Valentin Fătuloiu, secretar de stat, Cornel Ciocoiu, director,
Ion Popescu, consilier, Dan Zaharia, consilier.
La ambele puncte ale ordinii de zi, se reiau dezbaterile asupra proiectului de lege
şi a propunerii legislative, revenindu-se la art. 14, alin. 1, pct. a), domnul deputat
Niculae Mircovici propunând ca de la această literă să fie eliminată sintagma „poliţist
local”.
Tot la acest articol se propune introducerea unui nou aliniat 4 referitor la
încadrarea în funcţia de agent de poliţie locală, pe clase şi trepte profesionale.
Domnul deputat Costică Canacheu supune la vot forma modificată a art. 14.
Supusă votului, propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Membrii comisiei hotărăsc reluarea discuţiilor în săptămâna următoare.
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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