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PARLAMENTUL   ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru apărare, ordine         Bucureşti, 14.02.2012         
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S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din 13,14,15 şi 16 februarie 2012 
 
 
 

 
 

În ziua de 14 februarie 2012, 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 celui de-al Cincilea Protocol 

Adițional semnat la Sofia la 21 octombrie 2009, la Acordul privind 

Forţa Multinațională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la 

Skopje la 26 septembrie 1998 (PL-x 782/2011) 

2. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 

României și Guvernul Republicii Slovenia privind protecția 

reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la București la 29 iunie 

2011 (PL-x 778/2011) 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

poliţiei locale nr.155/2010 (Pl- x 21/2012)  

     La punctul 1 al ordinii de zi,  în urma dezbaterii membrii Comisiei au 

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

Deputaţilor adoptarea proiectului de lege în forma prezentată. 
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La punctul 2 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei au 

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

deputaţilor adoptarea proiectului de lege.  

La punctul 3 al ordinii de zi,  în urma dezbaterilor din cadrul şedinţei, 

membrii  Comisiei au hotărât să respingă iniţiativa legislativă, urmând să fie 

transmis Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic un raport preliminar de respingere. Decizia finală asupra 

acestei iniţiative legislative va fi luată după dezbaterea ei în Comisia pentru 

administraţie. 

În zilele de 13, 15 şi 16 februarie 2011, membrii Comisiei pentru 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au efectuat studiu individual 

asupra proiectelor  de pe  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, 

Georgică Dumitru, Dănuţ Liga, Niculae Mircovici, Ion Mocioalcă, Dan Ilie 

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

Stroe, Angel Tîlvăr, Claudiu Ţaga şi Constantin Niţă, domnul deputat 

Gabriel Oprea fiind înlocuit de către domnul deputat Bostan Emil) şi a 

absentat domnul deputat Petru Gabriel Vlase ( PSD ) 

 

 

Preşedinte, 
 

          Costică  Canacheu 

 

 

Întocmit: Luminiţa Oprea, consilier parlamentar  
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