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

PROCES–VERBAL
al lucrărilor comisiei din 13 şi 14 aprilie 2010
În ziua de 13 aprilie 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 pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr. 8/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 138/1999
privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice
de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea
unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, şi pentru
modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte
drepturi ale poliţiştilor şi Ordonanţei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea
şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare (PL x 260/2008).
2. Dezbaterea în fond a propunerii legislative pentru modificarea Anexei
nr.1, pct. C din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale
personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi
siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului
civil din aceste instituţii (Pl x 79/2009).
3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele
drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război. (Pl x 149/2010).
4. Reexaminarea în fond a proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului
între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea
poliţienească transfrontalieră în materie penală, semnat la Vidin la 19 mai 2009
şi a Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind
înfiinţarea şi funcţionarea Centrului Comun de Contact de cooperare
poliţienească şi vamală, semnat la Vidin la 19 mai 2009 (PL x 77/2010).
5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru completarea art. 23
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe
drumurile publice (PL x 136/2010).
6. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.
295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor (PL x 107/2009).
7. Dezbaterea în fond a proiectului Legii Poliţiei Locale (PL x 534/2009).
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8. Dezbaterea în fond a propunerii legislative privind Poliţia Locală (Plx
555/2009).
La lucrările şedinţei participă ca invitaţi: din partea Ministerului Apărării
Naţionale - domnul Mihail Vasile-Ozunu, secretar de stat,
din partea
Ministerului Administraţiei şi Internelor – doamna Irina Alexe, secretar de stat şi
domnul comisar şef Adrian Olărescu, din partea STS – domnul Gl. Costică Jipa,
Şeful Direcţiei Financiare, din partea SRI – domnii Col. Eugen Iorga şi Col. Viorel
Moies, din partea MFP – domnul Constantin Năstase.
La punctul 1 al ordinii de zi, domnul deputat Costică Canacheu propune
solicitarea unui punct de vedere al Guvernului şi amânarea dezbaterii proiectului
de lege pentru următoarea săptămână, propunere aprobată cu unanimitate de
voturi de către membrii comisiei.
La punctul 2 al ordinii de zi, domnul deputat Costică Canacheu propune
membrilor comisiei formularea unui raport de respingere având în vedere faptul
că propunerea legislativă nu mai este de actualitate datorită apariţiei legii
330/2009. Propunerea este aprobată cu unanimitate de voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, domnul deputat Costică
Canacheu propune şi supune la vot formularea unui aviz negativ asupra
propunerii legislative. Membrii comisiei aprobă propunerea cu unanimitate de
voturi.
La punctul 4 al ordinii de zi, reprezentantul Ministerului Administraţiei şi
Internelor, doamna secretar de stat Irina Alexe precizează că s-a realizat
schimbul de note verbale între cele două guverne semnatare ale acordului.
Domnul deputat Costică Canacheu propune şi supune la vot formularea
unui raport suplimentar de aprobare a proiectului de lege supus dezbaterii,
propunere aprobată în unanimitate de membrii comisiei.
La punctul 5 al ordinii de zi, doamna secretar de stat Irina Alexe face o
prezentare a propunerii legislative şi precizează că guvernul nu susţine această
iniţiativă legislativă.
Domnul deputat Costică Canacheu supune la vot întocmirea unui aviz de
respingere a propunerii legislative. Supusă votului, propunerea este aprobată cu
unanimitate de voturi.
La punctul 6 al ordinii de zi, este invitat să prezintă propunerea legislativă
unul dintre iniţiatori, domnul deputat Palfi Mozes Zoltan.
Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin reprezentantul său, nu susţine
această iniţiativă legislativă pentru motivele pe care le-a invocat în punctul său
de vedere scris.
Domnul deputat Costică Canacheu supune la vot întocmirea unui raport de
respingere a propunerii legislative. Supusă votului, propunerea este aprobată cu
majoritate de voturi.
La punctele 7 şi 8 ale ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât amânarea
dezbaterilor pentru următoarea şedinţă.
Ca urmare a epuizării ordinii de zi, domnul deputat Costică Canacheu
declară închisă şedinţa Comisiei.
În ziua de 14 aprilie 2010, Comisia pentru apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională a avut o întâlnire, la sediul acesteia, cu o delegaţie a
Comisiei Comune pentru Securitate şi Apărare a Parlamentului bosniac, condusă
de domnul Branko Zrno, preşedintele acestei comisii.
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În cadrul întâlnirii au fost purtate discuţii referitoare la activitatea Comisiei
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala din Camera Deputaţilor,
precum şi schimburi de opinii privind relaţiile bilaterale dintre România şi Bosnia
şi Herţegovina.

Preşedinte,
Costică Canacheu

Şef Cabinet, Carmen Ştefan
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