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P R O C E S – V E R B A L 
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În ziua de 5 octombrie 2010, lucrările Comisiei pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională sunt conduse de domnul deputat Costică 

Canacheu. Sunt prezenţi 24 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 modificarea Legii      

nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate 

- ( PL x 493/2010). 

2. Dezbaterea în fond a propunerii legislative privind modificarea şi 

completarea Legii nr.35/1990 privind Statutul personalului aeronautic din aviaţia 

militară a României – ( Pl x 403/2010 ). 

La şedinţă participă în calitate de invitaţi: din partea Ministerului 

Administraţiei şi Internelor, chestor Aurel Vasile Sime -  director general în 

cadrul ministerului şi doamna Alina Bizadea – inspector principal, din partea 

Ministerului Apărării Naţionale sunt prezenţi domnul Mihai Vasile Ozunu – 

secretar de stat şi domnul comandor Daniel Vârdol – şef secţie SMFA. 

 La punctul 1 al ordinii de zi, domnul deputat Costică Canacheu precizează 

că pentru acest proiect de lege au fost depuse câteva amendamente, 

amendamentele sunt dezbătute şi se hotărăşte admiterea lor. În consecinţă, 

domnul deputat Costică Canacheu propune membrilor Comisiei formularea unui  

raport de adoptare cu amendamentele prevăzute în anexa raportului comun ce 

va fi întocmit împreună cu Comisia de politică externă. 
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La punctul 2 al ordinii de zi, domnul deputat Costică Canacheu prezintă 

invitaţii pentru acest punct al ordinii de zi şi dă cuvântul unuia dintre iniţiatorii 

propunerii legislative, domnului senator Teodor Meleşcanu,  pentru a face 

precizări referitoare la această iniţiativă legislativă. Reprezentanţii Ministerului 

Apărării Naţionale aduc şi ei completări acestei  iniţiative şi discută împreună cu 

membrii Comisiei amendamentele formulate de către domnii deputaţi.  

La finalul dezbaterii, domnul deputat Costică Canacheu supune la vot 

formularea unui raport favorabil propunerii legislative, cu amendamente. Supusă 

votului, propunerea legislativă este adoptată cu majoritate de voturi, 3 voturi 

împotrivă şi 1 abţinere. 

În afara ordinii de zi, membrii Comisiei poartă discuţii referitoare la 

activitatea de control parlamentar, precum şi despre activităţile lunii octombrie 

2010 la care Comisia urmează să participe. 

Ca urmare a epuizării ordinii de zi, domnul deputat Costică Canacheu 

declară închisă şedinţa Comisiei.     

 

 
 

Preşedinte, 
 
 

Costică Canacheu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit,  
Luminiţa Oprea, expert parlamentar 
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