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În ziua de 24 martie 2010, lucrările Comisiei pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională sunt conduse de domnul deputat Costică 
Canacheu. Sunt prezenţi 21 de deputaţi din totalul de 25 de membri. 

Comisia aprobă, cu unanimitate de voturi,  următoarea ordine de zi: 
1. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru ratificarea 

Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii 
Turcia privind cooperarea în cadrul „Operaţiunii Black Sea Harmony”, semnat 
la Istanbul la 31 martie 2009 (PL x 80/2010). 

2. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului 
între Guvernul României şi Guvernul Republicii Letonia privind protecţia 
reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 11 iunie 2009 (PL x 
46/2010). 

3. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului 
între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea 
poliţienească transfrontalieră în materie penală, semnat la Vidin la 19 mai 
2009 şi a Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria 
privind înfiinţarea şi funcţionarea Centrului Comun de Contact de cooperare 
poliţienească şi vamală, semnat la Vidin la 19 mai 2009 (PL x 77/2010). 

4. Dezbaterea în fond a proiectului Legii Poliţiei Locale (PL x 534/2009). 
5. Dezbaterea în fond a propunerii legislative privind Poliţia Locală           

(Pl x 555/2009). 
 La sedinţă participă în calitate de invitaţi: din partea Ministerului Apărării 
Naţionale – domnii Vasile Ozunu, secretar de stat şi Ilie Florentin, consilier 
juridic – din partea ORNISS – domnii Marius Cristian Cap-Alb, Director adjunct 
şi Vasile Drăghici, şef departament – din partea Ministerului Administraţiei şi 
Internelor – doamnele Irina Alexe, secretar de stat şi Lucia Iacob, şef serviciu. 
 La punctul 1 al ordinii de zi, domnul Vasile-Ozunu, secretar de stat în 
Ministerul Apărării Naţionale prezintă proiectul de lege. 
 Domnul deputat Costică Canacheu solicită informaţii referitoare la 
cheltuielile pentru aplicarea tratatului în viitor. 

Urmare a finalizării discuţiilor, preşedintele comisiei, domnul deputat 
Costică Canacheu propune şi supune votului redactarea unui raport de 
aprobare a proiectului de lege. Propunerea este aprobată cu unanimitate de 
voturi. 
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La punctul 2 al ordinii de zi este invitat să ia cuvântul reprezentantul 
ORNISS care precizează că acest acord  este similar cu cele deja încheiate cu 
alte ţări membre NATO şi nu presupune cheltuieli suplimentare. 

Domnul deputat Costică Canacheu supune la vot formularea unui raport 
de aprobare a proiectului de lege. Supusă votului, propunerea este aprobată 
cu unanimitate de voturi. 

La punctul 3 al ordinii de zi, doamna Irina Alexe, secretar de stat în 
cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor prezintă proiectul de lege 
precizând că la       art. 11 al Acordului între Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Bulgaria privind înfiinţarea şi funcţionarea Centrului Comun de 
Contact de cooperare poliţienească şi vamală, la textul în limba bulgară a fost 
omis un alineat. Doamna secretar de stat propune ratificarea acordului, având 
în vedere faptul că prevalează textul de lege emis în limba engleză, care este 
complet. 

Membrii comisiei solicită reprezentantului Guvernului să intreprindă 
măsurile necesare pentru solicitarea unui punct de vedere al Ministerului 
Afacerilor Externe şi iniţierea demersurile diplomatice necesare pentru 
reglementarea situaţiei.  

Domnul deputat Costică Canacheu supune la vot propunerea de 
aprobare a proiectului de lege, propunere ce este aprobată cu unanimitate de 
voturi. 

La punctele 4 şi 5 ale ordinii de zi, membrii comisiei au reluat dezbaterile 
pe articole şi au decis continuarea acestora într-o şedinţă viitoare. 

Ca urmare a epuizării ordinii de zi, domnul deputat Costică Canacheu 
declară închisă şedinţa Comisiei.     

 
 
 

Preşedinte, 
 
 

Costică Canacheu 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şef Cabinet, Carmen Ştefan 
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