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P R O C E S – V E R B A L 

al lucrărilor Comisiei din 2, 3, 4 şi 5 aprilie 2012 

 

În data de 3 aprilie 2012, lucrările Comisiei pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională sunt conduse de domnul deputat Costică 

Canacheu.  

Sunt prezenţi 14 de deputaţi din totalul de 22 de membri ai Comisiei. 

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

1. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind asigurarea ordinii şi 

liniştii publice (PL-x 738/2011); 

2. Dezbaterea în fond în vederea verificării respectării principiului 

subsidiarităţii a propunerii de Directivă a Parlamentului European şi a 

Consiliului privind îngheţarea şi confiscarea produselor provenite din 

săvârşirea de infracţiuni în Uniunea Europeană (COM (2012) 85); 

3. Dezbaterea în fond a propunerii legislative privind structurile 

asociative ale cadrelor militare în rezervă provenite din Ministerul Apărării 

Naţionale (Pl-x 645/2009); 

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

completarea Legii nr. 562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din 
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sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde 

personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în 

administrare (PL-x 651/2010). 

La punctul 1 al ordinii de zi, membrii Comisiei constată lipsa unui nou 

punct de vedere al Guvernului, solicitat de către Comisia juridică, sesizată de 

asemenea pe fond, şi decid, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor 

asupra proiectului de lege pentru o dată ulterioară. 

La punctul 2 al ordinii de zi, cu unanimitate de voturi, membrii 

Comisiei hotărăsc că propunerea de Directivă respectă principiul 

subsidiarităţii. 

La punctul 3 al ordinii de zi, iniţiatorul propunerii, domnul deputat 

Mircovici Niculae, susţine observaţiile Guvernului. În urma votului plenului 

Comisiei, se hotărăşte formularea unui raport de respingere a propunerii 

legislative.  

La punctul 4 al ordinii de zi,  membrii Comisiei, în lipsa unui consens 

asupra formei finale a legii, hotărăsc, cu unanimitate de voturi, amânarea 

dezbaterilor pentru o dată ulterioară. 

În încheiere, preşedintele de şedinţă, domnul deputat Canacheu Costică, 

constatând că ordinea de zi este epuizată, declară închisă şedinţa Comisiei.     

 

 
Preşedinte, 

 
Costică Canacheu 

 
 
 
 
 
 
Întocmit: Consultant parlamentar Nasi Calenţaru 
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