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În ziua 12 aprilie 2011, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările având următoarele puncte pe 

ordinea de zi: 

1. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control 

al operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare (PL x 143/2011); 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 22/2011 privind reglementarea unor 

măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate 

de Compania Naţională "Romtehnica" - S.A. către Ministerul Apărării 

Naţionale în anul 2011  (PL x 162/2011); 

3. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru ratificarea 

Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Siriene 

privind cooperarea în prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, 

semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2010  (Pl x 152/2011); 

4. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege privind unele măsuri 

speciale necesare pentru încadrarea în bugetul aprobat Ministerului 

Administraţiei şi Internelor pe anul 2011  (Pl x 175/2011); 
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La punctul 1 al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi pentru, amânarea dezbaterii pe fond a proiectului de 

lege. 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi pentru, formularea unui aviz favorabil asupra 

proiectului de lege. 

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi pentru, formularea unui raport de adoptare a 

proiectului de lege. 

La punctul 4 al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi pentru, continuarea dezbaterii pe fond a proiectului de 

lege la data de 13 aprilie 2011, începând cu ora 10.00. 

 

La data de 13 aprilie 2011, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi 

continuarea dezbaterii pe fond a proiectului de Lege privind unele măsuri 

speciale necesare pentru încadrarea în bugetul aprobat Ministerului 

Administraţiei şi Internelor pe anul 2011  (Pl x 175/2011). 

Din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor au fost prezenţi 

Laurenţiu Mironescu, secretar general, Gabriel Pavel, director general al 

Direcţiei Generale Juridice şi Ovidiu Macovei, director general adjunct al 

Direcţiei Generale Management Resurse Umane. 

Din partea Corpului Naţional al Poliţiştilor a fost prezent Constantin 

Asofronie, preşedinte, iar din partea sindicatelor au fost prezenţi Marin 

Gruia, preşedinte al Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului 

Contractual, Vasile Lincu, preşedinte al Sindicatului Naţional al Poliţiştilor 

şi Vameşilor “Pro Lex”, precum şi Florin Ilie Vîlnei, preşedinte al Federaţiei 

Naţionale a Sindicatelor din Poliţie “Sed Lex”. 
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 Înaintea începerii dezbaterii asupra proiectului de lege înscris pe 

ordinea de zi, deputatul Mircea Duşa, lider al Grupului parlamentar al 

deputaţilor PSD, a propus suplimentarea ordinii de zi cu un nou punct, şi 

anume alegerea în funcţia de vicepreşedinte al Comisiei a deputatului Eugen 

Bejinariu, desemnat de către grupul parlamentar PSD. În urma votului, 

propunerea de suplimentare a fost acceptată cu unanimitate de voturi. După 

adoptarea propunerii, s-a supus la vot validarea în funcţia de vicepreşedinte 

al Comisiei a deputatului Eugen Bejinariu, propunere adoptată cu 

unanimitate de voturi. 

După epuizarea punctului suplimentar al ordinii de zi, deputatul PSD 

Constantin Niţă a propus formularea unui raport de respingere asupra 

proiectului de Lege privind unele măsuri speciale necesare pentru încadrarea 

în bugetul aprobat Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2011. 

Preşedintele Comisiei, deputatul Costică Canacheu, a supus votului 

propunerea de respingere şi, cu majoritate de voturi pentru, membrii 

Comisiei au hotărât formularea unui raport preliminar de respingere a acestui 

proiect de lege, raport ce va fi înaintat Comisiei pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 
 

Joi, 14 aprilie 2011, membrii Comisiei au primit vizita cursanţilor 
Departamentului Operaţii Întrunite, Studii Strategice şi de Securitate al 
Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I”. Acestora le-au fost prezentate 
atribuţiile şi rolul Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională în exercitarea controlului parlamentar asupra domeniilor din aria 
sa de competenţă, precum şi în elaborarea iniţiativelor legislative cu care 
Comisia este sesizată spre dezbatere în fond sau pentru aviz.  

 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor (24), au fost prezenţi 22 

(domnii deputaţi Costică Canacheu, Marian-Florian Săniuţă, Adrian George 
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Scutaru, Gheorghe Ana, Eugen Bădălan, Adrian Bădulescu, Eugen 

Bejinariu, Mihăiţă Calimente, Georgică Dumitru, Doru-Claudian Frunzulică, 

Dănuţ Liga, Niculae Mircovici, Ion Mocioalcă, Dan Ilie Morega, Constantin 

Niţă, Pálfi Mózes Zoltán, Ştefan Daniel Pirpiliu, Neculai Rebenciuc, 

Valentin Rusu, Radu Stroe, Angel Tîlvăr, Claudiu Ţaga) şi au absentat doi, 

domnii deputaţi Gabriel Oprea (independent) şi Gabriel Vlase (PSD). 
 

La lucrările şedinţei din data de 13 aprilie 2011, domnul deputat PD-L 

Liga Dănuţ a fost înlocuit de către domnul deputat PD-L Sorin Andi 

Pandele, domnul deputat PNL Radu Stroe a fost înlocuit de către doamna 

deputat PNL Alina Gorghiu, domnul deputat PSD Petru Gabriel Vlase  a fost 

înlocuit de către domnul deputat PSD Mircea Duşa, iar domnul deputat PSD 

Ion Mocioalcă a fost înlocuit de către doamna deputat PSD Aurelia Vasile. 

 

                                          

Preşedinte, 

   Costică  Canacheu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Expert parlamentar Valentin Busuioc 
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