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

PROCES–VERBAL
al lucrărilor comisiei din zilele de 20 şi 21 aprilie 2010

În ziua de 20 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. Reexaminarea în fond a proiectului de Lege privind reparaţiile morale
şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepartate abuziv din armata
după 23 august 1944 (PL x 531/2009).
2. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 8/2010 privind reglementarea de
măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate de
Compania Naţională "Romtehnica"- S.A. către Ministerul Apărării Naţionale în
anul 2010 (PL x 160/2010).
3. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii educaţiei naţionale
(PL x 156/2010).
4. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 6/2010 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de
droguri şi pentru completarea Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al
plantelor,
substanţelor
şi
preparatelor
stupefiante
şi
psihotrope
(PL x 160/2010).
5. Dezbaterea în fond a propunerii legislative pentru modificarea şi
completarea Legii nr.143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit
de droguri, cu modificările şi completările ulterioare (Pl x 122/2010).
6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor
norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, precum şi pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000, privind
comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată (PL x 173/2010).
La lucrările şedinţei participă în calitate de invitaţi: din partea Ministerului
Apărării Naţionale – domnii Mihail Vasile-Ozunu, secretar de stat şi Paul Nenciu,
consilier juridic, din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor – doamna
Marioara Marian, comisar şef şi domnul Cornel Ciocoiu, director, din partea
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Ministerului Sănătăţii – domnul Irimie Cristian, secretar de stat şi doamna Raicu
Corina, consilier.
La punctul 1 al ordinii de zi, domnul deputat George Adrian Scutaru
propune ca indemnizaţia pentru fostele cadre militare active, îndepartate abuziv
din armata după 23 august 1944 să fie de 400 ron.
Domnul deputat Costică Canacheu supune la vot propunerea de
modificare a indemnizaţiei şi formularea unui raport înlocuitor. Membrii comisiei
aprobă cu majoritate de voturi această propunere.
La punctul 2 al ordinii de zi, Ministerul Apărării Naţionale solicită
membrilor comisiei amânarea discuţiilor pentru următoarea şedinţă.
Domnul deputat Costică Canacheu supune la vot această propunere.
Supusă votului propunerea este aprobată în unanimitate.
La punctul 3 al ordinii de zi, reprezentantul MAI, domnul chestor de
poliţie Tîrsănoagă, directorul Direcţiei de Formare Iniţială şi Continuă face
precizări referitoare la durata optimă de şcolarizare a poliţiştilor.
Domnul deputat Eugen Bădălan propune formarea unui grup de lucru
alcătuit din iniţiatorii amendamentelor, reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerului Administraţiei şi Internelor,
Ministerul Apărării Naţionale, care să convină forma finală a amendamentelor,
votul asupra proiectului de lege urmând a fi dat în următoarea şedinţă.
Domnul deputat Costică Canacheu supune la vot propunerea domnului
deputat Eugen Bădălan. Supusă votului, propunerea este aprobată cu
unanimitate de voturi.
La punctele 4 şi 5 ale ordinii de zi, domnul secretar de stat Cristian Irimie
prezintă proiectul de lege şi solicită membrilor comisiei aprobarea acestuia.
Totodată, face precizarea că Ministerul Sănătăţii nu susţine propunerea
legislativă, deoarece ar genera o dublă reglementare.
Domnul deputat George Adrian Scutaru solicită reprezentantului
Ministerului Administraţiei şi Internelor informaţii referitoare la inchiderea
magazinelor care comercializau acest tip de produse.
Reprezentantul MAI precizează că toate aceste magazine au fost închise
dar există posibilitatea ca o parte din aceste activităti să fie transferate pe
internet.
Domnul deputat Costică Canacheu supune la vot formularea unui raport
de aprobare a proiectului de lege şi respingerea propunerii legislative,
propunere aprobată în unanimitate decătre membrii comisiei.
La punctul 6 al ordinii de zi, reprezentantul Ministerului Administraţiei şi
Internelor precizează că Guvernul nu susţine acest proiect de lege deoarece se
apreciază că textul punctului 29 (2) este deja prevazut în Legea 61/1991.
Referitor la mărirea cuantumul amenzii, punctul de vedere al Guvernului este
acela că nu se impune acest lucru.
Cu privire la modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000, Guvernul
nu susţine forma prezentată deoarece soluţiile propuse nu sunt echitabile,
având în vedere că există structuri de administraţie publică fără spectacol
pentru care programul de funcţionare este mai scurt decât cel al structurilor de
administraţie publică cu spectacol.
Domnul deputat Costică Canacheu propune formularea unui aviz negativ.
Propunerea este adoptată cu majoritate de voturi pentru şi un vot împotrivă.
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În afara ordinii de zi, domnul deputat Costică Canacheu prezintă
membrilor comisiei solicitarea Universităţii Natioanale de Apărare Carol I de a
primi la Camera Deputaţilor o delegatie a Universităţii de Apărare din Pakistan.
O altă propunere aparţine Colegiului Naţional de Informaţii care solicită o
întâlnire cu membrii comisiei.
Domnul deputat Doru Claudian Frunzulică prezintă propunerea Centrului
Marshall de a invita o delegatie din partea comisiei de apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională, pentru organizarea unui seminar pe problematică de
securitate şi apărare.
Ca urmare a epuizării ordinii de zi, domnul deputat Costică Canacheu
declară închisă şedinţa Comisiei.
În ziua de 21 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, ca unic punct pe ordinea de zi
- Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii educaţiei naţionale (PL x 156/2010).
Domnul deputat Marian Florian Săniuţă propune ca la art. 14 să se
introducă un nou paragraf referitor la faptul că organizarea învăţământului în
domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale să fie un drept exclusiv
al statului român.
Domnul deputat Eugen Bădălan îşi afirmă susţinerea pentru această
propunere.
La art 30, lit. 7, domnul deputat Săniuţă solicită introducerea sintagmei
„cu excepţia celui din domeniile apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale”.
La art 35, punctul 5 domnul deputat Marian Florian Săniuţă consideră
necesară introducerea sintagmei „cu excepţia celui din domeniile apărării,
ordinii publice şi securităţii naţionale”.
La art 41, domnul deputat Marian Florian Săniuţă propune completarea
textului articolului cu fraza „În acest sens, Ministerul Educaţiei, Ministerul
Apărării, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi celelalte instuţii din sistemul
de securitate vor elabora criterii comune”.
Reprezentantul MECTS nu are nicio obiecţie referitor la acest
amendament.
Domnul deputat Marian Florian Săniuţă doreşte ca, la art 50, punctul 2 să
fie introdusă sintagma „cu excepţia unităţilor din domeniile apărării, ordinii
publice şi securităţii naţionale”.
La art 166, domnul deputat Eugen Bădălan propune introducerea unui
nou aliniat referitor la posibilitatea cadrelor militare de a efectua studii de
doctorat cu frecvenţă redusă.
Reprezentantul Ministerului Educaţiei susţine ideea potrivit căreia studiile
doctorale nu pot fi realizate decât la învăţământ de zi.
La art. 167, domnul deputat Eugen Bădălan solicită ca alin. 2 sa fie
completat cu sintagma „ca în instituţiile civile de învăţământ superior”.
La art. 168, alin. 3, domnul deputat Eugen Bădălan propune inlocuirea
sintagmei „au dreptul” cu cuvântul „pot”.
Domnul deputat Marian Florian Săniuţă solicită reformularea art. 311
astfel: „Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Societattea
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Română de Radio şi Televiziunea Română vor colabora pentru stabilirea unor
grile de prograqme dedicate exclusiv educaţiei pe aceste posturi”.
Domnul Costică Canacheu propune redactarea unui aviz favorabil, cu
amendamente a proiectului de lege. Cu unanimitate de voturi pentru, membrii
Comisiei au decis adoptarea propunerii.
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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