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PARLAMENTUL   ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru apărare, ordine         Bucureşti, 5.12.2011         
publică    şi    siguranţă   naţională                              Nr. 32/376                           
 

 
 

 

 

S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din 29 şi 30 noiembrie 2011 
 
 
 

 
 

În ziua de 29 noiembrie 2011, Comisia pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările având 

următoarele puncte pe ordinea de zi: 

1. Proiect de Lege pentru ratificarea Amendamentului 1 semnat de partea 

română la Bucureşti, la 10 februarie 2010, la Memorandumul de 

Înţelegere între Ministerul Apărării al Republicii Bulgaria, Ministerul 

Apărării al Republicii Cehe, Ministerul Apărării al Republicii Estonia, 

Ministerul Apărării al Republicii Finlanda, Guvernul Republicii 

Ungare, Ministerul Apărării al Republicii Italiene, Ministerul Apărării 

al Republicii Letonia, Ministerul Apărării al Republicii Lituania, 

Ministerul Apărării al Regatului Ţărilor de Jos, Ministerul Apărării al 

Regatului Norvegiei, Ministerul Apărării Naţionale al Republicii 

Polone, Guvernul României, Ministerul Apărării al Republicii 

Slovenia, Guvernul Regatului Suediei şi Departamentul Apărării al 

Statelor Unite ale Americii privind Capabilitatea de Transport Strategic 
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Aerian, deschis spre semnare la Luxemburg la 14 februarie 2008, 

semnat de partea română la Bucureşti, la 30 iulie 2008 (Pl x  655/2011) 

2. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României 

şi Guvernul Republicii Moldova privind înfiinţarea şi funcţionarea 

Centrului Comun de Contact Galaţi, semnat la Galaţi la 31 mai 2011 

(Pl x  654/2011) 

3. Proiectul Legii de ratificare a Protocolului privind privilegiile şi 

imunităţile Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii, semnat la 

Bucureşti la 24 noiembrie 2010 (Pl x  640/2011) 

4. Proiect de Lege pentru prelungirea perioadei prevăzute la alin. (22) al 

art. 241 din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a 

persoanelor (Pl x  643/2011) 

5. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 238/2009 

privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către 

structurile/unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor în 

activităţile de prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum 

şi de menţinere şi asigurare a ordinii publice (Pl x  630/2011) 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia 

competiţiilor şi a jocurilor sportive (PL x nr. 184/2010) 

La punctul 1 al ordinii de zi, după ascultarea punctului de vedere al 

reprezentantului Guvernului României, prezentat de către domnul Mihail 

Vasile-Ozunu, secretar de stat pentru relaţia cu Parlamentul, informare 

publică şi creşterea calităţii vieţii personalului în Ministerul Apărării 

Naţionale, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi pentru, să 

propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege. 
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La punctul 2 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi pentru, să propună plenului Camerei 

deputaţilor adoptarea proiectului de lege.  

La punctul 3 al ordinii de zi, după ascultarea punctului de vedere al 

reprezentantului Ministerului Administraţiei şi Internelor, susţinut de către 

doamna Irina Alexe, şef Departament Relaţia cu Parlamentul, membrii 

Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi pentru, să adopte acest proiect 

de lege. 

La punctul 4 al ordinii de zi,  în urma dezbaterilor, membrii Comisiei 

au hotărât, cu unanimitate de voturi pentru, să avizeze favorabil proiectul de 

lege supus dezbaterilor.  

La punctul 5 al ordinii de zi, în urma dezbaterii, membrii Comisiei, 

luând act de poziţia exprimată de reprezentanţii Ministerului  Administraţiei 

şi Internelor, prin care se susţine adoptarea prezentului proiect de lege, au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, sa propună Plenului adoptarea Proiectului 

de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.238/2009 privind 

reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către 

structurile/unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor în activităţile de 

prevenire, cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi 

asigurare a ordinii publice, urmând a transmite raportul preliminar de 

adoptare Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.  

În ziua de 30 noiembrie  2011, membrii Comisiei pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională au efectuat studiu individual asupra 

Proiectului legii bugetului de stat pe anul 2012, proiect aflat pe viitoare 

ordinea de zi a Comisiei.  

  Din numărul total al membrilor Comisiei pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională (22), au fost prezenţi 21 (domnii deputaţi Costică 

Canacheu, Eugen Bejinariu, Marian-Florian Săniuţă, Adrian George Scutaru, 

Gheorghe Ana, Eugen Bădălan, Adrian Bădulescu, Mihăiţă Calimente, 
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Georgică Dumitru, Dănuţ Liga, Niculae Mircovici, Ion Mocioalcă, Dan Ilie 

Morega, Daniel Ştefan Pirpiliu, Neculai Rebenciuc, Valentin Rusu, Radu 

Stroe, Angel Tîlvăr şi Claudiu Ţaga, Constantin Niţă, Petru Gabriel Vlase) şi 

a absentat domnul deputat Gabriel Oprea (progresist).  

 

 

 

Preşedinte, 
 

          Costică  Canacheu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Luminiţa Oprea, consilier parlamentar  
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