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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru apărare, ordine               Nr. 32/266 
publică  şi  siguranţă  naţională                                                                    
 
 

P R O C E S – V E R B A L 

al lucrărilor Comisiei din 6 şi 7 septembrie 2011 

 

În data de 6 septembrie 2011, lucrările Comisiei pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională sunt conduse de domnul deputat 

Costică Canacheu.  

Sunt prezenţi 18 de deputaţi din totalul de 23 de membri ai Comisiei. 

Comisia aprobă, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru aderarea 

României la Tratatul referitor la Sistemul European de Informaţii privind 

Vehiculele şi Permisele de Conducere (EUCARIS), semnat la Luxemburg 

la 29 iunie 2000  (PL x 449/2011); 

2. Dezbaterea pe fond a propunerii legislative pentru completarea 

Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi 

consumului ilicit de droguri (Pl x 475/2011); 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea 

Tratatului între România şi Regatul Norvegiei privind transferarea 
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persoanelor condamnate, semnat la Oslo la 20 septembrie 2010  (PL x 

448/2011); 

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice  

(Pl x 468/2011). 

 

La punctul 1 al ordinii de zi, membrii Comisiei, cu majoritate de 

voturi, hotărăsc să întocmească un raport favorabil asupra proiectului de 

Lege pentru aderarea României la Tratatul referitor la Sistemul European 

de Informaţii privind Vehiculele şi Permisele de Conducere. 

La punctul 2 al ordinii de zi, reprezentantul Agenţiei Naţionale 

Antidrog susţine punctul de vedere negativ al Guvernului asupra acestei 

iniţiative legislative, motivând faptul că soluţiile legislative propuse de 

către iniţiatori fie nu sunt compatibile cu fondul Legii nr. 143/200, fie au 

fost deja adoptate printr-un act de modificare precedent. În baza acestor 

informaţii, membrii Comisiei hotărăsc întocmirea unui raport de 

respingere.  

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei iau în dezbatere 

proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului între România şi Regatul 

Norvegiei privind transferarea persoanelor condamnate, semnat la Oslo la 

20 septembrie 2010, pentru care Comisia a fost sesizată cu aviz. 

Constatând că sunt îndeplinite condiţiile de fond pentru ratificarea acestui 

acord, domnii deputaţi hotărăsc să-l avizeze favorabil.  

La punctul 4 al ordinii de zi, Comisia, luând act de avizul negativ al 

Consiliului legislativ asupra propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, 

hotărăşte să adopte un aviz de respingere.  
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În încheiere, preşedintele de şedinţă, constatând că ordinea de zi a 

fost epuizată, declară închisă şedinţa Comisiei.     

 

În data de 7 septembrie 2011, Comisia pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională are programat studiu individual asupra proiectelor 

cuprinse în lista cu priorităţile legislative pentru sesiunea septembrie-

decembrie 2011, aferente domeniului de activitatea al Comisiei.    

 

 

 

 

Preşedinte, 

Costică Canacheu 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Consilier parlamentar Daria Cotoc 
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