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Comisia pentru apărare, ordine          Bucureşti, 26.11.2009                       
publică şi siguranţă naţională                   
 

P R O C E S – V E R B A L 
al lucrărilor Comisiei din 25 noiembrie 2009 

În ziua de 25 noiembrie 2009, lucrările Comisiei sunt 
conduse de domnul deputat Costică Canacheu. Sunt prezenţi 23 
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.333/2003 privind paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor (PLx 
513/2009). 
 2.  Dezbaterea în fond a propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.333 din 8 iulie 2003 privind 
paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor (Plx 
512/2009). 
 3.  Dezbaterea în fond a propunerii legislative pentru 
modificarea Legii nr.333 din 8 iulie 2003 privind paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, publicată 
în M.Of.nr.525 din 22 iulie 2003, cu modificările şi completările 
ulterioare (Plx 609/2009). 
 4.  Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.87/2009 privind 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2008 pentru 
stabilirea unor măsuri privind punerea în circulaţie a paşapoartelor 
electronice, precum şi producerea altor documente de călătorie 
(PLx 521/2009). 
 5.  Dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2009 pentru 
completarea art.17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
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nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Administraţiei şi Internelor (PLx 528/2009). 
 6.  Dezbaterea în fond a Proiectului Legii Poliţiei Locale 
(PLx 534/2009). 
7.  Dezbaterea în fond a propunerii legislative privind Poliţia 
Locală (Plx 555/2009). 
 8.  Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2009 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2007 privind stabilirea 
cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, 
pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea 
aparatelor de înregistrare a activităţii acestora (PLx 598/2009). 
 9.  Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru 
modificarea alin.(1) al art.28¹ din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.158/1999 privind regimul de control al exporturilor, 
importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare (PLx 
573/2009). 
 10.  Dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind 
reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, 
îndepărtate abuziv din armată după 23 august 1944 (PLx 
531/2009). 

 
La şedinţa Comisiei participă, în calitate de invitaţi, din 

partea Ministerului Administraţiei şi Internelor (doamna Irina 
Alexe, secretar de stat, şi domnii Dan-Valentin Fătuloiu, secretar 
de stat, Cornel Ciocoiu şi Aurel Catrinoiu), din partea Ministerului 
Apărării Naţionale (domnii Viorel Oancea, secretar de stat, lt. col. 
Paul Nenciu) şi din partea Agenţiei Naţionale de Control al 
Exporturilor (domnii Călin Radu Ancuţa, preşedinte, şi Paul 
Pasnicu, director).   

 
La punctul 1 al ordinii de zi, domnul secretar de stat Dan-

Valentin Fătuloiu informează Comisia asupra faptului că proiectul 
de lege a apărut ca urmare a corespondenţei purtate de Guvernul 
României cu Reprezentanţa Comisiei Europene în România pe 
marginea posibilelor încâlcări ale dreptului la libera circulaţie de 
către Românie. A rezultat astfel că modificarea legislaţiei în sensul 
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prezentului proiect este necesară pentru a evita sancţionarea 
României pentru neîndeplinirea obligaţiilor de stat membru al 
Uniunii Europene. 

Totodată, domnul secretar de stat doreşte să prezinte 
membrilor Comisiei amendamentele pe care Ministerul 
Administraţiei şi Internelor ar dori ca membrii Comisiei să şi le 
însuşească. 

Domnul deputat Marian-Florian Săniuţă propune ca, la 
articolul 27, să fie introdus termenul „de localizare”. 

Domnul secretar de stat Dan-Valentin Fătuloiu îşi exprimă 
acordul faţă de propunerea formulată. 

Domnul deputat Costică Canacheu supune votului 
propunerea de amendament a domnului deputat Marian-Florian 
Săniuţă. Propunerea este adoptată cu unanimitate de voturi. 

Domnul deputat Costică Canacheu propune asumarea 
amendamentelor propuse de catre MAI de membrii Comisiei şi 
formularea unui raport de adoptare a proiectului de lege dezbătut. 
Supusă votului, propunerea este adoptată. 

La punctul 2 al ordinii de zi, reprezentantul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor afirmă că ministerul nu susţine 
adoptarea propunerii legislative aflată în dezbatere la Comisiei. 

Domnul deputat Costică Canacheu propune redactarea unui 
raport de respingere a propunerii legislative. Supusă votului, 
propunerea este adoptată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 3 al ordinii de zi, reprezentantul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor afirmă că ministerul nu susţine 
adoptarea propunerii legislative aflată în dezbatere la Comisiei. 

Domnul deputat Costică Canacheu propune redactarea unui 
raport de respingere a propunerii legislative. Supusă votului, 
propunerea este adoptată cu unanimitate de voturi.  

La punctul 4 al ordinii de zi, doamna Irina Alexe, secretar de 
stat în Ministerul Administraţiei şi Internelor, prezintă membrilor 
Comisiei proiectul. Doamna secretar de stat afirmă că Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.87/2009 privind modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2008 pentru stabilirea 
unor măsuri privind punerea în circulaţie a paşapoartelor 
electronice, precum şi producerea altor documente de călătorie a 
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fost motivată de necesitatea unor erori material exitente în textul 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2008 pentru stabilirea 
unor măsuri privind punerea în circulaţie a paşapoartelor 
electronice, precum şi producerea altor documente de călătorie. 

Domnul deputat Costică Canacheu propune şi supune votului 
redactarea unui raport de adoptare a proiectului de lege. 
Propunerea este adoptată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 5 al ordinii de zi, doamna Irina Alexe prezintă 
proiectul membrilor Comisiei şi, ca reprezentantă a MAI, exprimă 
dorinţa ministerului de adoptare a proiectului de lege în forma 
propusă de Guvern şi adoptată de către Senat. 

Domnul deputat Costică Canacheu propune şi supune votului 
redactarea unui raport de adoptare a proiectului de lege. 
Propunerea este adoptată cu unanimitate de voturi. 

La punctele 6 şi 7 ale ordinii de zi, domnul deputat Marian-
Florian Săniuţă propune ca, din cauza complexităţii celor două 
iniţiative, acestea să fie amânate pentru a fi dezbătute într-o şedinţă 
viitoare. 

Domnul deputat Costică Canacheu supune votului 
propunerea formulată de amânare a dezbaterii celor două iniţiative. 
Ca urmare a votului membrilor Comisiei, propunerea este adoptată. 

La punctul 8 al ordinii de zi, domnul Dan-Valentin Fătuloiu 
afirmă că MAI susţine adoptarea proiectului de lege. 

Domnul deputat Costică Canacheu propune formularea unui 
aviz favorabil asupra proiectului de lege. Ca urmare a votului 
membrilor Comisiei, propunerea de formulare a unui aviz favorabil 
este adoptată. 

La punctul 9 al ordinii de zi, domnul Călin Radu Ancuţa, 
preşedintele Agenţiei Naţionale de Control al Exporturilor prezintă 
proiectul membrilor Comisiei. Domnul preşedinte al ANCEX 
afirmă că necesitatea modificării Ordonanţei Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.158/1999 privind regimul de control al 
exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare 
este dată de dobândirea calităţii de membru al Uniunii Europene şi 
a obligaţiei României de a se conforma prevederilor Codului de 
Conduita al Uniunii Europene privind Exporturile de Arme. 
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Domnul deputat Costică Canacheu propune celorlalţi 
membrii ai Comisiei redactarea unui raport de adoptare a 
proiectului de lege. 

Supusă votului, propunerea domnului deputat Costică 
Canacheu este adoptată de către membrii Comisiei. 

La punctul 10 al ordinii de zi, domnul secretar de stat Viorel 
Oancea prezintă punctul de vedere al Ministerului Apărării 
Naţionale asupra proiectului aflat în dezbatere. Domnul secretar de 
stat afirmă că MApN nu susţine adoptarea proiectului şi că, de 
altfel, au mai existat iniţiative legislative similare respinse, în 
trecut, de către Parlament. 

Domnul deputat Adrian-George Scutaru îşi exprimă 
dezacordul faţă de punctul de vedere al MApN şi consideră că 
suma necesară pentru acordării drepturilor prevăzute de acest 
proiect de lege este una nu foarte mare, mai ales dacă de ţine 
seama că toţi cei 300 de posibili beneficiari sunt persoane foarte în 
vârstă. 

Domnul secretar de stat Viorel Oancea răspunde că numărul 
de 300 era valabil pentru forma iniţială a proiectului care avea în 
vedere doar persoanele îndepărtate din armată până la 31 
decembrie 1961, prin modificarea acestei prevederi numărul 
posibililor beneficiari putând fi mult mai mare. De asemenea, 
domnul Viorel Oancea consideră că atributul stabilirii faptului că 
cineva a fost îndepărtat abuziv sau nu din cadrul Armatei nu ar 
trebui să revină MApN, ci instanţei de judecată. 

Domnul deputat Adrian George Scutaru propune amânarea 
dezbaterii pentru clarificarea aspectelor semnalate de către MApN. 
Supusă votului, propunerea este adoptată de membrii Comisiei. 

Ca urmare a epuizării ordinii de zi, domnul deputat Costică 
Canacheu declară închisă şedinţa Comisiei.     

 
Preşedinte, 

Costică Canacheu 
 
 
 
 
 
Consultant, Andrei Voicu 


