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PARLAMENTUL   ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru apărare, ordine         Bucureşti, 15.11.2011         
publică    şi    siguranţă   naţională                            Nr. 32/342                             
 

 
 
 

P R O C E S – V E R B A L 

 al lucrărilor Comisiei din 14 noiembrie 2011 
 
 

 

În ziua de 14 noiembrie 2011, Comisia pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor îşi desfăşoară lucrările în comun 

cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, fiind dezbătute următorele 

puncte ale ordinii de zi comune: 

1. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului 

între România şi Statele Unite ale Americii privind amplasarea 

sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în 

România, semnat la Washington la 13 septembrie 2011        

(Pl x 614/2011); 

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

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105 din 27 iunie 

2001 privind frontiera de stat a României, cu modificările şi 

completările ulterioare (Pl x 593/2011); 

La punctul 1 al ordinii de zi,  domnul deputat Costică Canacheu, cel 

care conduce şedinţa comună face o scurtă introducere asupra implicaţiilor 

acestui acord dintre România şi Statele Unite ale Americii după scurta 

intervenţie a domnului Canacheu îi este dat cuvântul pentru a prezenta 

punctului de vedere al Guvernului României domnului Bogdan Aurescu, 
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secretar de stat pentru afaceri europene în Ministerul Afacerilor Externe, 

După explicaţiile oferite de către domnul Aurescu,  membrii Comisiilor  au 

câteva intervenţii în care adresează întrebări tehnice ce aduc lămuriri 

suplimentare cu privire la acest Acord. La finalul dezbaterilor membrii celor 

două Comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi pentru, să propună 

plenului Camerei Deputaţilor ratificarea Acordului. 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii Comisiilor  în urma dezbaterilor 

şi a prezentării punctului de vedere al Guvernului de către domnul comisar 

Gheorghe Tiron Comisiile hotărăsc, cu unanimitate de voturi, respingerea 

proiectului de lege. 

După epuizarea celor două puncte comune cu Comisia juridică de pe 

ordinea de zi, domnul Costică Canacheu declară şedinţa comună închisă şi 

invită membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

la sala de şedinte a Comisiei pentru continuarea dezbaterilor pe următoarele 

puncte aflate pe ordinea de zi. 

Ordinea de zi a şedinţei pentru apărare cuprinde următoarele puncte: 

3. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru modificarea lit. b) 

alin. (3) al art. 30 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei 

circulaţii a cetăţenilor români în străinătate (PL x 596/2011); 

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind descentralizarea 

Arhivelor Naţionale (PL x 611/2011); 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 

lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii        

(PL x 590/2011); 

6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind detaşarea experţilor 

naţionali la instituţiile şi organismele Uniunii Europene        

(PL x 588/2011). 
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La punctul 3 al ordinii de zi, membrii Comisiei, dezbat proiectul 

împreună cu reprezentanţii Guvernului şi după explicaţiile date de aceştia şi 

în urma intervenţiilor avute de domnii deputaţi hotărăsc cu unanimitate   

voturi pentru, să propună respingerea proiectului de lege şi astfel se va 

înainta Comisiei pentru politică externă un raport preliminar de respingere, 

urmând ca raportul final să fie întocmit după finalizarea dezbaterilor la 

Comisia pentru politică externă. 

 La punctul 4 al ordinii de zi, membrii Comisiei, ascultă  punctul de 

vedere al  Guvernului României, prezentat de către domnul Dorin Dobrincu, 

directorul Arhivelor Naţionale ale României, şi în urma dezbaterilor 

hotărăsc, cu unanimitate de voturi pentru, să avizeze negativ propunerea 

legislativă. 

La punctul 5 al ordinii de zi, membrii Comisiei discută acest punct al 

ordinii de zi împreună cu reprezentantul Ministerului Apărării Naţionale, 

domnul Viorel Oancea, secretar de stat domnii deputaţi adresează câteva 

întrebări pentru a se putea lămurii cu privire la  aspectele cuprinse în această 

iniţiativă legislativă în urma votului au  hotărât, cu majoritate de voturi 

pentru, să avizeze negativ acest  proiect de lege. 

La punctul 6 al ordinii de zi, membrii Comisiei hotărăsc în urma 

dezbaterilor  cu unanimitate de voturi, avizeze favorabil adoptării acestui 

proiect de lege. 

 

Preşedinte, 
  

          Costică  Canacheu 

 

 

Întocmit: Luminiţa Oprea, consilier parlamentar  
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