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P R O C E S – V E R B A L 
al lucrărilor Comisiei din 8 octombrie 2009 

În ziua de 8 octombrie 2009, lucrările Comisiei 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 şi avizarea proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.309/2002 privind 
recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au 
efectuat stagiul miliar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului 
Muncii în perioada 1950-1961 (PLx 456/2009). 

2. Dezbaterea în fond a propunerii legislative privind 
transmiterea cazărmilor dezafectate din administrarea Ministerului 
Apărării Naţionale în administrarea consiliilor locale, în scopul 
transformării acestora în obiective de utilitate publică, cu character 
social (Plx 425/2009). 

3. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2009 privind aprobarea 
scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de petrol pentru 
turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului 
Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, 
precum şi pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi 
al accizelor pentru unele cantităţi de combustibili (Plx 431/2009). 

4. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul 
poliţistului (Plx 434/2009). 
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La şedinţa Comisiei participă, în calitate de invitaţi, 
reprezentanţi ai Ministerului Apărării Naţionale (lt. col. Paul 
Nenciu, consilier juridic) şi din partea Ministerului Administraţiei 
şi Internelor (doamna Irina Alexe – secretar de stat).  

 
La punctul 1 al ordinii de zi, domnul Adrian George Scutaru 

propune respingerea proiectului de lege. 
Domnul lt. col. Paul Nenciu, reprezentantul Ministerului 

Apărării Naţionale, afirmă că ministerul nu este implicat şi nu are 
nimic împotriva proiectului, dar adoptarea acestuia depinde de 
ministerele implicate în eventuala aplicare a respectivelor norme. 

Domnul deputat Nicolae Mircovici propune formularea unui 
aviz favorabil, deoarece Senatul a modificat prevederile care 
determinaseră, iniţial, punctul de vedere negativ al Guvernului. 

Domnul Costică Canacheu remarcă faptul că au fost mai 
multe iniţiative legislative similare şi, de fiecare dată, s-a 
considerat că nu este necesară extinderea drepturilor persoanelor în 
cauză. 

Domnul Costică Canacheu supune votului propunerea de 
avizare favorabilă a proiectului de lege.  

Cu majoritate de voturi, propunerea este adoptată. 
La punctul 2 de pe ordinea de zi, reprezentantul M.Ap.N 

afirmă că ministerul nu susţine propunerea legislativă aflată în 
dezbatere şi, ca atare, ar prefera respingerea acesteia. 

Domnul Costică Canacheu susţine poziţia Ministerului 
Apărării Naţionale şi supune votului membrilor Comisiei 
propunerea de redactare a unui raport de respingere a propunerii 
legislative. 

Cu unanimitate de voturi, propunerea este adoptată. 
La punctul 3 al ordinii de zi, doamna secretar de stat Irina 

Alexe prezintă proiectul de lege membrilor Comisiei. 
Domnul Costică Canacheu propune redactarea unui raport de 

adoptare a proiectului de lege şi supune votului propunerea.  
Cu unanimitate de voturi, propunerea este adoptată de 

membrii Comisiei. 
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La punctul 4 al ordinii de zi, domnul Marian-Florian Săniuţă, 
în calitate de iniţiator, prezintă proiectul membrilor Comisiei şi 
propune redactarea unui raport de adoptare. 

Doamna secretar de stat Irina Alexe afirmă că Ministerul 
Administraţiei şi Internelor susţine adoptarea proiectului. 

Domnul Nicolae Mircovici propune modificarea art. III prin 
înlocuirea sintagmei „în termen de 30 de zile” cu „la 30 de zile”. 

Domnul Costică Canacheu supune la vot propunerea de 
amendament a domnului Nicolae Mircovici.  

Propunerea este adoptată cu unanimitate de voturi. 
Domnul Costică Canacheu supune votului propunerea 

formulată de către domnul Marian-Florian Săniuţă.  
Propunerea este adoptată de către membrii Comisiei. 
Ca urmare a epuizării ordinii de zi, domnul Costică Canacheu 

declară şedinţa închisă. 
 
 

Preşedinte, 
 

Costică Canacheu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consultant Andrei Voicu 


