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PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 13 iunie 2012 
 

În ziua de 13 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 modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea 

unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul 

de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  (PL-x 102/2012); 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru abrogarea Cap. IV 

(art.17-26) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi 

instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de 

afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul 

Monetar Internaţional  (PL-x 109/2012); 

3. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

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

achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii  (PL-x 50/2012); 

4. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru completarea art. 48 din 

Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de 

război (PL-x 155/2012); 
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5. Dezbaterea în fond a propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare         

(PL-x 130/2012); 

6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea 

alineatului (1) al articolului 118 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului        

nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (PL-x 154/2012); 

7. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice (PL-x 193/2012); 

 8. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 

privind transporturile rutiere (PL-x 195/2012); 

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

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2005 privind 

operaţionalizarea Direcţiei generale anticorupţie din cadrul Ministerului 

Administraţiei şi Internelor (PL-x 167/2012);  

10. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2012 pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministrului Administraţiei şi Internelor  (PL-x 132/2012); 

 11. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind înfiinţarea posturilor 

de poliţie în comunele cu peste 5000 de locuitori (PL-x 189/2012); 

 12. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru completarea Legii  

nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri        

(PL-x 174/2012); 
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 13. Dezbaterea în fond a propunerii legislative privind completarea şi 

modificarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu 

ocazia competiţiilor şi jocurilor sportive (PL-x 224/2012); 

14. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru completarea Legii 

nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice         

(PL-x 192/2012). 
 

La punctul 1 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională, în şedinţă comună cu cei ai Comisiei pentru 

muncă şi protecţie socială, examinează proiectul de lege supus dezbaterii în 

fond, expunerea de motive şi ascultă punctul de vedere al Guvernului 

României, prezentant de către ministrul apărării naţionale, domnul Corneliu 

Dobriţoiu. După ce domnii deputaţi Adrian George Scutaru şi Niculae 

Mircovici solicită ca amendamentele pe care le-au depus să fie retrase, 

membrii Comisiei hotărăsc, cu unanimitate de voturi pentru, să întocmească un 

raport comun de adoptare a proiectului de lege. 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii Comisiei examinează proiectul de 

lege supus avizării, expunerea de motive şi, după ce ministrul apărării 

naţionale, domnul Corneliu Dobriţoiu, prezintă punctul de vedere al 

Guvernului României, cu unanimitate de voturi pentru, hotărăsc să amâne 

dezbaterea acestuia în viitoarea legislatură parlamentară. 

La punctul 3 al ordinii de zi, ministrul apărării naţionale, domnul 

Corneliu Dobriţoiu, prezintă punctul de vedere al Guvernului României. Luând 

acte de acesta, membrii Comisiei, cu unanimitate de voturi pentru, hotărăsc să 

amâne adoptarea unui punct de vedere asupra acestui proiect de lege până la 

următoarea sesiune parlamentară, timp în care instituţiile vizate îşi vor exprima 
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punctele de vedere proprii asupra amendamentului formulat de domnul deputat 

Adrian George Scutaru. 

La punctul 4 al ordinii de zi, membrii Comisiei examinează proiectul de 

lege supus dezbaterii, expunerea de motive şi, după prezentarea punctului de 

vedere al Guvernului României, de către ministrul apărării naţionale, domnul 

Corneliu Dobriţoiu, hotărăsc, cu unanimitate de voturi pentru, să întocmească 

un raport preliminar de respingere a proiectului de lege. 

La punctul 5 al ordinii de zi, membrii Comisiei examinează propunerea 

legislativă supusă examinării, expunerea de motive şi, după prezentarea 

punctului de vedere al Guvernului României, de către ministrul apărării 

naţionale, domnul Corneliu Dobriţoiu, hotărăsc, cu unanimitate de voturi 

pentru, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea acestei propuneri 

legislative. 

La punctul 6 al ordinii de zi, membrii Comisiei examinează proiectul de 

lege supus examinării, expunerea de motive şi, după prezentarea punctului de 

vedere al Guvernului României, de către reprezentantul Ministerului 

Administraţiei şi Internelor, hotărăsc, cu unanimitate de voturi pentru, avizarea 

negativă a acestui proiect de lege. 

La punctul 7 al ordinii de zi, membrii Comisiei examinează proiectul de 

lege supus examinării, expunerea de motive şi, după prezentarea punctului de 

vedere al Guvernului României, de către reprezentantul Ministerului 

Administraţiei şi Internelor, hotărăsc, cu unanimitate de voturi pentru, avizarea 

negativă a acestui proiect de lege. 

La punctul 8 al ordinii de zi, membrii Comisiei examinează proiectul de 

lege supus examinării, expunerea de motive şi, după prezentarea punctului de 

vedere al Guvernului României, de către reprezentantul Ministerului 
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Administraţiei şi Internelor, hotărăsc, cu unanimitate de voturi pentru, avizarea 

negativă a acestui proiect de lege. 

La punctul 9 al ordinii de zi, membrii Comisiei examinează proiectul de 

lege supus dezbaterii, expunerea de motive şi, după prezentarea punctului de 

vedere al Guvernului României, exprimat de către reprezentanţii Ministerului 

Administraţiei şi Internelor, domnul chestor principal de poliţie Ioan-Nicolae 

Căbulea, secretar de stat şi şef al Departamentului Ordine şi Siguranţă Publică,  

şi domnul chestor de poliţie Arion-Ţigănaşu Jănică, director general al 

Direcţiei Generale Anticorupţie, hotărăsc, cu unanimitate de voturi pentru, să 

întocmească un raport preliminar de adoptare pe care să-l înainteze Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi. 

La punctul 10 al ordinii de zi, membrii Comisiei examinează proiectul de 

lege supus dezbaterii, expunerea de motive şi, după prezentarea punctului de 

vedere al Guvernului României, de către reprezentantul Ministerului 

Administraţiei şi Internelor, domnul chestor principal de poliţie Ioan-Nicolae 

Căbulea, secretar de stat şi şef al Departamentului Ordine şi Siguranţă Publică, 

hotărăsc, cu unanimitate de voturi pentru, să întocmească un raport preliminar 

de adoptare pe care să-l înainteze Comisiei pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

La punctul 11 al ordinii de zi, membrii Comisiei examinează proiectul de 

lege supus dezbaterii, expunerea de motive şi, după prezentarea punctului de 

vedere al Guvernului României, de către reprezentantul Ministerului 

Administraţiei şi Internelor, domnul chestor principal de poliţie Ioan-Nicolae 

Căbulea, secretar de stat şi şef al Departamentului Ordine şi Siguranţă Publică, 

hotărăsc, cu unanimitate de voturi pentru, să întocmească un raport preliminar 

de respingere, pe care să-l înainteze Comisiei pentru administraţie publică, 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 
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La punctul 12 al ordinii de zi, membrii Comisiei examinează proiectul de 

lege supus dezbaterii, expunerea de motive şi, după prezentarea punctului de 

vedere al Guvernului României, de către reprezentantul Ministerului 

Administraţiei şi Internelor, domnul chestor principal de poliţie Ioan-Nicolae 

Căbulea, secretar de stat şi şef al Departamentului Ordine şi Siguranţă Publică, 

hotărăsc, cu unanimitate de voturi pentru, hotărăsc să întocmească un raport 

preliminar de respingere a proiectului de lege, pe care să-l înainteze Comisiei 

pentru sănătate şi familie. 

La punctul 13 al ordinii de zi, membrii Comisiei examinează proiectul de 

lege supus dezbaterii, expunerea de motive şi, după prezentarea punctului de 

vedere al Guvernului României, de către reprezentantul Jandarmeriei Române, 

hotărăsc, cu unanimitate de voturi pentru, să întocmească un raport preliminar 

de respingere a proiectului de lege, pe care să-l înainteze Comisiei pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

La punctul 14 al ordinii de zi, membrii Comisiei examinează proiectul de 

lege supus dezbaterii, expunerea de motive şi, după prezentarea punctului de 

vedere al Guvernului României, de către reprezentantul Jandarmeriei Române, 

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

Deputaţilor respingerea acestui proiect de lege. 

În încheiere, preşedintele de şedinţă, domnul deputat Canacheu Costică, 

constatând că ordinea de zi este epuizată, declară închisă şedinţa Comisiei.     
 

                                                    

                                                     Preşedinte, 
 

Costică Canacheu 
 
 

 
Întocmit: Consilier parlamentar Valentin Busuioc 
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