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SINTEZA
lucrărilor comisiei din zilele de 4 şi 5 mai 2010
În ziua de 4 mai 2010, Comisia pentru apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările, având
următoarele puncte pe ordinea de zi:
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea
Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România
(PLx 205/2010).
2. Dezbaterea în fond a propunerii legislative pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr.189/2002, aprobată prin Legea nr. 354/2003, privind
operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii
pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
(Plx 204/2010).
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3. Dezbaterea în fond a Raportului Consiliului Suprem de
Apărare a Ţării privind activitatea desfăşurată în anul 2009 (387
BP).
4. Dezbaterea în fond a scrisorii domnului prim-ministru
Emil Boc, privind aprobarea de către Parlament a constituirii şi
găzduirii în România a modulului “E” al sistemului de
comunicaţii şi informatic dizlocabil NATO, din Batalionul 2
Transmisiuni, în structura Agenţiei NATO pentru servicii ale
sistemelor de comunicaţii şi informatice (370 BP).
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 punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât,
cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de
lege.
La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât
cu majoritate de voturi pentru, formularea unui raport preliminar
de respingere a propunerii legislative.
La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei, împreună
cu membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională din Senat, au hotărât cu majoritate de voturi,
formularea unu raport comun favorabil activităţii desfăşurate de
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării în anul 2009.
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La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei, împreună
cu membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională din Senat, au analizat temeinicia invocării prevederilor
art. 3 din Legea nr. 291/2007 privind intrarea, staţionarea,
desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine
pe teritoriul României şi, cu unanimitate de voturi, au hotărât să
supună spre dezbatere plenului Parlamentului un raport comun
favorabil, precum şi un proiect de hotărâre.
La punctele 5 şi 6 ale ordiniide zi, în urma finalizării
dezbaterilor pe fond, membrii comisiei au hotărât amânarea
votului final pentru următoarea şedinţă.
Din numărul total al membrilor comisiei (25), au fost
prezenţi 23 (domnii deputaţi Costică Canacheu, Marian-Florian
Săniuţă, Gheorghe Ana, Eugen Bădălan, Adrian Bădulescu,
Eugen Bejinariu, Mihăiţă Calimente, Georgică Dumitru, DoruClaudian Frunzulică, Dănuţ Liga, Niculae Mircovici, Ion
Mocioalcă, Dan Ilie Morega, Constantin Niţă, Mózes Zoltán
Pálfi, Ştefan Daniel Pirpiliu, Georgian Pop, Cosmin Mihai
Popescu, Neculai Rebenciuc, Valentin Rusu, Radu Stroe, Angel
Tîlvăr şi Petru Gabriel Vlase) şi au absentat 2 (domnul deputat
independent Gabriel Oprea şi domnul deputat Adrian George
Scutaru, din Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal).
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În ziua de 5 mai 2010, Comisia pentru apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările, având
următoarele puncte pe ordinea de zi:
1. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind
transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate publică a
statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în
administrarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, în
scopul construirii unui sediu şi a unei biblioteci (PLx 51/2010).
2. Dezbaterea în fond a proiectului Legii Poliţiei Locale
(PLx 534/2009);
3. Dezbaterea în fond a propunerii legislative privind
Poliţia Locală (Plx 555/2009);
La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât
cu majoritate de voturi, amânarea dezbaterii proiectului de lege,
până la primirea punctului de vedere al Guvernului.
La punctele 2 şi 3 ale ordinii de zi, membrii comisiei au
revăzut forma proiectului Legii Poliţiei Locale (PLx 534/2009),
aşa cum a rezultat prin introducerea amendamentelor admise şi
au hotărât exprimarea votului final în cadrul următoarei şedinţe
a comisiei.
Din numărul total al membrilor comisiei (25), au fost
prezenţi 23 (domnii deputaţi Costică Canacheu, Marian-Florian
Săniuţă, Gheorghe Ana, Eugen Bădălan, Adrian Bădulescu,
Eugen Bejinariu, Mihăiţă Calimente, Georgică Dumitru, Doru-
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Claudian Frunzulică, Dănuţ Liga, Niculae Mircovici, Ion
Mocioalcă, Dan Ilie Morega, Constantin Niţă, Mózes Zoltán
Pálfi, Ştefan Daniel Pirpiliu, Georgian Pop, Cosmin Mihai
Popescu, Neculai Rebenciuc, Valentin Rusu, Radu Stroe, Angel
Tîlvăr şi Petru Gabriel Vlase) şi au absentat 2 (domnul deputat
independent Gabriel Oprea şi domnul deputat Adrian George
Scutaru, din Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal).

Preşedinte,

Costică Canacheu

Şef cabinet, Carmen Ştefan
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