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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din 4, 5 şi 6 septembrie 2012 

 

În ziua de 4 septembrie  2012, Comisia pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările, având 

următoarele puncte pe ordinea de zi:  

1. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2012 pentru 

ratificarea Protocolului privind amendarea şi prelungirea 

Acordului între Guvernul României şi Guvernul Statelor 

Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul 

contracarării proliferării armelor de distrugere în masă şi 

promovarea relaţiilor militare şi de apărare, semnat la 

Washington, la 30 martie 1998, semnat la Bucureşti la 5 iulie 

2012. (PL x 284/2012). 
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2. Dezbaterea în fond a propunerii legislative pentru 

modificarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi 

muniţiilor, republicată (Pl x 267/2012). 

3. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.562/2004 privind autorizarea 

instituţiilor publice din 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, cu 

majoritate de voturi pentru, au hotărât adoptarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.42/2012 pentru ratificarea Protocolului 

privind amendarea şi prelungirea Acordului.  

La punctul 2 ordinii de zi, membrii Comisiei, cu unanimitate 

de voturi, au hotărât amânarea cu o săptămână a dezbaterilor pe 

acest proiect de lege, în aşteptarea unor situaţii privind deţinătorii 

autorizaţi şi incidentele cu arme neletale.  

La punctul 3 ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât 

amânarea dezbaterilor până la găsirea unei soluţii, de comun acord 

cu Ministerul Apărării Naţionale.   

La finalul dezbaterilor asupra proiectelor înscrise pe ordinea 

de zi, domnul preşedinte Costică Canacheu, la solicitarea 

membrilor PNL şi PSD ai Comisiei, a supus dezbaterii situaţia 
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corespondenţei adresate de către preşedintele Comisiei în numele 

Comisiei structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor.  

În timpul dezbaterii, s-a propus revocarea din funcţie a 

preşedintelui Comisiei şi exercitarea acestei funcţii, cu caracter 

temporar, de către unul dintre vice-preşedinţi, până la o nouă 

nominalizare din partea Grupului parlamentar al PD-L.  

Domnul deputat Costică Canacheu, preşedintele Comisiei, a 

precizat că această procedură nu este regulamentară şi a declarat 

închisă şedinţa Comisiei.  

 Zilele de 5 şi 6 septembrie 2012 au fost consacrate studiului 

individual. 

 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor (23), 

au fost prezenţi 16 (domnii deputaţi Costică Canacheu, Eugen 

Bejinariu, Marian-Florian Săniuţă, Adrian George Scutaru, 

Gheorghe Ana, Eugen Bădălan, Adrian Bădulescu, Calimente 

Mihăiţă, Georgică Dumitru, Niculae Mircovici, Dan Ilie Morega, 

Neculai Rebenciuc, Constantin Niţă, Radu Stroe, Angel Tîlvăr şi 

Ţaga Claudiu) şi au absentat 7 (domnii deputaţi Korodi Attila  din 

Grupul parlamentar al UDMR, Dănuţ Liga şi Pirpiliu Ştefan Daniel 

din Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal, Mocioalcă 

Ion şi Petru Gabriel Vlase din Grupul Parlamentar al Partidului 

Social Democrat, Valentin Rusu din Grupul Parlamentar al 
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Partidului Naţional Liberal şi Gabriel Oprea din Grupul 

Parlamentar Progresist).  

La şedinţa din 4 septembrie 2012, domnul deputat Daniel 

Budurescu l-a înlocuit pe domnul deputat Valentin Rusu (PNL) iar 

domnul deputat Eugen Radu Coclici l-a înlocuit pe domnul deputat 

Ion Mocioalcă (PSD). 

 
 
 
 
 
 

Preşedinte, 
 

Costică Canacheu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


		2012-09-11T09:35:18+0300
	Anca Daria I. Cotoc




