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P R O C E S – V E R B A L 

al lucrărilor comisiei din 19 şi 20 septembrie 2012 

 

În data de 19 septembrie 2012, lucrările Comisiei pentru 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională sunt conduse de către 

domnul deputat Costică Canacheu.  

Sunt prezenţi 17 deputaţi din totalul de 23 de membri ai 

Comisiei. Comisia aprobă, cu unanimitate de voturi, următoarea 

ordine de zi:  

1. Dezbaterea în fond a Proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2011 privind atribuirea 

anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi 

securităţii (PL-x 50/2012). 

La şedinţă participă în calitate de invitaţi domnii Mihai Şova, 

Secretar General al Ministerului Apărării Naţionale, Marian Savu, 

şef serviciu Departamentul pentru armamente din cadrul 

Ministerului Apărării Naţionale, şi Eduard Badea, şef serviciu 

reglementare, Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi 

Monitorizarea Achiziţiilor Publice.  
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La singurul punct de pe ordinea de zi, membrii comisiei 

parcurg articolele textului proiectului de lege, propunând şi votând 

amendamente.  

Dintre deputaţi iau cuvântul domnii Canacheu, Scutaru, Ana, 

Bădălan, Bădulescu, Mircovici şi Ţaga. 

Reprezentaţii instituţiilor invitate sa participe la şedinţa 

comisiei iau pe rând cuvântul, explicând membrilor comisiei 

punctul de vedere al instituţiilor pe care le reprezintă.   

Domnul deputat Canacheu supune la vot propunerea de a 

formula un raport de adoptare. Membrii comisiei hotărăsc cu 

unanimitatea de voturi pentru, întocmirea unui raport preliminar, 

pe care îl înaintează Comisiei juridice si Comisiei pentru industrii. 

În încheiere, preşedintele de şedinţă, constatând că ordinea de 

zi a fost epuizată, declară închisă şedinţa Comisiei.     

În ziua de 20 septembrie 2012, Comisia pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională ia act de decizia Biroului 

permanent de a propune un program de şedinţe comune comisiilor 

permanente sesizate în fond pentru finalizarea dezbaterilor şi 

depunerea rapoartelor comune pentru iniţiativele legislative aflate 

în procedură legislativă la Camera Deputaţilor. În această zi, 

membrii comisiei au efectuat studiu individual asupra acestor 

proiecte  şi iniţiative legislative. 

Preşedinte, 
Costică Canacheu 

 
Nasi Calenţaru 
Consultant parlamentar 
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