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PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 24, 25 şi 26 aprilie 2012 
 

 

În ziua de 24 aprilie 2012, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională îşi desfăşoară lucrările având următoarele puncte pe ordinea 

de zi:  

1. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței 

de urgenţă a Guvernului nr.114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de 

achiziții publice în domeniile apărării şi securității  (PL-x 50/2012); 

2. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi 

protecţia persoanelor (PL-x 71/2012); 

3. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr.105/2011 pentru modificarea art.1 din Legea 

nr.143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de 

droguri, precum și a art.8 din Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al 

plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope (PL-x 45/2012). 

Lucrările şedinţei sunt conduse de către domnul deputat Costică 

Canacheu, preşedintele Comisiei. 
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La punctul 1 al ordinii de zi se desfăşoară dezbateri generale asupra 

proiectului de lege. Ulterior, membrii Comisiei, invocând necesitatea obţinerii 

unor informaţii suplimentare cu privire la implicaţiile pe care le va avea acest 

proiect de lege, hotărăsc, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterii pe fond 

pentru o şedinţă viitoare. 

La punctul 2 al ordinii de zi, reprezentantul Ministerului Administraţiei şi 

Internelor, prezintă punctul de vedere al Guvernului României. Luând act de 

acesta, după scurte dezbateri, membrii Comisiei hotărăsc, cu unanimitate de 

voturi, întocmirea unui raport de respingere a proiectului de lege. 

La punctul 3 al ordinii de zi, reprezentantul Ministerului Administraţiei şi 

Internelor prezintă punctul de vedere al Guvernului României. În continuare, 

membrii Comisiei solicită lămuriri suplimentare cu privire la proiectul de lege, 

care sunt oferite de invitat, apoi, cu unanimitate de voturi, hotărăsc să 

întocmească un raport de adoptare a proiectului de lege. 

                                                    
 

                                                     Preşedinte, 
 

Costică Canacheu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Întocmit: Consilier parlamentar Valentin Busuioc 
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