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PARLAMENTUL   ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru apărare, ordine         Bucureşti, 23.11.2011         
publică    şi    siguranţă   naţională                            Nr. 32/354                             
 

 
 

P R O C E S – V E R B A L 

 al  lucrărilor Comisiei din 22 noiembrie 2011 
 
 
 

În ziua de 22 noiembrie 2011, Comisia pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor îşi desfăşoară lucrările având 

următoarele puncte pe ordinea de zi: 

1. Dezbaterea pe fond a propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 82 din 2006 pentru 

recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni 

militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat 

(Pl x 610/2011); 

2. Dezbaterea şi avizarea  proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 19/2011 pentru modificarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil (Pl x 629/2011); 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 

alin.(1) al art.15 din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şi 

muniţiilor (PL x 632/2011). 
 

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

stat pentru relaţia cu Parlamentul, informare publică şi creşterea calităţii 

vieţii personalului în Ministerul Apărării Naţionale, prezintă punctul de 

vedere al Guvernului României, aratând motivele pentru care Executivul nu 

susţine propunerea legislativă. După ascultarea punctului de vedere, membrii 
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Comisiei hotărăsc, cu unanimitate de voturi pentru, să propună plenului 

Camerei Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative. 

La punctul 2 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei 

hotărăsc, cu unanimitate de voturi pentru, să avizeze favorabil proiectul de 

lege. 

La punctul 3 al ordinii de zi, reprezentantul Ministerului Administraţiei 

şi Internelor, domnul comisar şef Cristian Pintilescu, desemnat ca şef al 

Direcţiei arme, explozivi şi substanţe periculoase din Inspectoratul General 

al Poliţiei Române, prezintă punctul de vedere al Guvernului României 

pentru respingerea acestei propuneri legislative. După prezentare, domnii 

deputaţi cer precizări cu privire la unele aspecte ale propunerii legislative, şi, 

în urma răspunsurilor primite, hotărăsc, cu unanimitate de voturi pentru, să 

avizeze nefavorabil iniţiativa legislativă. 
 

 

Preşedinte, 
 

          Costică  Canacheu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Valentin Busuioc, consilier parlamentar  
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