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publică  şi  siguranţă  naţională                                                                 

 

 

P R O C E S – V E R B A L 

al lucrărilor Comisiei din 22 februarie 2011 

 

În data de 15 februarie 2011, lucrările Comisiei pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională sunt conduse de domnul deputat Costică 

Canacheu.  

Sunt prezenţi 22 de deputaţi din totalul de 24 de membri ai Comisiei. 
 

Comisia aprobă, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare  

(PL x 2/2011). 

2. Dezbaterea în fond a propunerii legislative privind trans-miterea 

cazărmilor dezafectate din administrarea Ministerului Apărării 

Naţionale în administrarea consiliilor judeţene şi a consiliilor locale, 

în scopul transformării acestora în obiective de utilitate publică, cu 

caracter social  (PL x 885/2010). 

3. Dezbaterea în fond a propunerii legislative pentru modificarea 

Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi 

protecţia persoanelor  (Pl x 883/2010). 

4. Dezbaterea în fond a propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.360 din 6 iunie 2002, privind Statutul 

Poliţistului (PL x 860/2010). 
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5. Dezbaterea în fond a propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.155 din 12 iulie 2010, a Poliţiei Locale          

(PL x 861/2010). 

6. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru modificarea 

Legii nr.60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor 

publice (PL x 855/2010). 

7. Dezbaterea  şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea 

Tratatului între România şi Republica Arabă Siriană privind 

transferarea persoanelor condamnate în vederea executării 

pedepselor privative de libertate, semnat la Bucureşti la 10 

noiembrie 2010 (PL x 21/2011). 

8. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind ratificarea 

Acordului pentru înfiinţarea Academiei Internaţionale Anticorupţie 

ca organizaţie internaţională, semnat de România la Viena, la 2 

septembrie 2010 (PL x 26/2011)  

 

La punctul 1 al ordinii de zi, domnul Mihail Vasile-Ozunu, secretar de stat 

în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, prezintă membrilor comisiei 

modificările pe care proiectul de lege le aduce Statutului cadrelor militare şi 

motivele care au stat la baza acestei iniţiative legislative. 

Domnul Costică Canacheu prezintă membrilor comisiei fiecare dintre 

articolele proiectului de lege, în vederea desfăşurării dezbaterii pe articole. De 

asemenea, domnul Canacheu prezintă propunerile de amendamente formulate 

de către Comisie, ca urmare a necesităţii de a respecta normele de tehnică 

legislativă. 

La alineatele 6 şi 7 ale articolului 41¹, domnul deputat Niculae Mircovici 

propune eliminarea sintagmei „şi de instruire” . 

La articolul 75¹, domnul deputat Doru-Claudian Frunzulică propune 

adăugarea, la finalul articolului, a următoartei exprimări: „iar în situaţii care 

impun adoptarea de măsuri urgente, cadrele militare pot fi numite în funcţii 

similare celor deţinute sau superioare acestora prin ordin al ministrului apărării 

naţionale” 



La articolul 77¹, nou introdus, domnul deputat Doru-Claudian Frunzulică 

propune înlocuirea sintagmei „pentru cel mult 6 luni” cu sintagma „pentru o 

perioadă de până la 6 luni”. 

La alineatul 2 al articolului 86, domnul Frunzulică propune adăugarea, la 

începutul alineatului, a expresiei „În raport cu nevoile de încadrare”. 

La alineatul 3 al articolul 87, domnul deputat Gheorghe Ana propune 

aliminarea exprimării „ori pot fi menţinute în activitate pe baza propunerilor 

înaintate ierarhic comandanţilor/şefilor care au stabilite competenţe în acest 

sens, prin ordin al ministrului apărării naţionale.” 

Domnul Gheorghe Ana propune ca, la alineatul 4 al articolului 89, să fie 

elimintată expresia „din Ministerul Administraţiei şi Internelor, Serviciul Român 

de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Serviciul de Protecţie şi 

Pază” şi eliminarea alineatului 5 al aceluaişi articol. 

Dezbateriile pe articole fiind finalizate, domnul Costică Canacheu 

propune ca votul să fie amânat pentru şedinţa viitoare. Propunerea este 

adoptată prin consens.   

La punctele 2,3,4,5 şi 6 ale ordinii de zi, domnul deputat Costică 

Canacheu propune reluarea dezbaterilor în cadrul şedinţei următoare. 

Propunerea domnului Canacheu întruneşte unanimitatea voturilor 

membrilor comisiei. 

La punctul 7 al ordinii de zi, domnul deputat Costică Canacheu propune 

formularea unui aviz favorabil asupra iniţiativei legislative aflată în dezbatere. 

Propunerea este adoptată cu unanimitate de voturi.  

 La punctul 8 al ordinii de zi, domnul deputat Costică Canacheu propune 

formularea unui aviz favorabil asupra proiectului de lege aflat în dezbatere. 

Propunerea este adoptată cu unanimitate de voturi.  

Domnul deputat Costica Canacheu declară închisă şedinţa Comisiei.     

 

Preşedinte, 

 

Costică Canacheu 

 

 
 

Întocmit: Consultant parlamentar Andrei Voicu 
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