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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din 17, 18 şi 19 aprilie 2011 

 

În ziua de 18 aprilie 2012, Comisia pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările având 

următoarele puncte pe ordinea de zi:  

1. 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 (PLx 50/2012). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2011 

privind constituirea “Infrastructurii comune de comunicaţii 

electronice a statului” (PLx 53/2012).  

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

195/2012 privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 69/2012).  
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La punctul 1 al ordinii de zi, s-au desfăşurat dezbateri 

generale şi s-a decis amânarea votului pentru o şedinţă viitoare. 

La punctul 2 al ordinii de zi, reprezentantul Ministerului 

Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale a oferit explicaţii 

referitoare la necesitatea proiectului. Membrii comisiei au hotărât 

avizarea favorabilă a proiectului de lege aflat în dezbatere. 

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât 

avizare negativă a proiectului de lege sus menţionat. 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor (22), 

au fost prezenţi 10 (domnii deputaţi Costică Canacheu, Marian-

Florian Săniuţă, Eugen Bădălan, Adrian Bădulescu, Georgică 

Dumitru, Niculae Mircovici, Dan Ilie Morega, Ştefan Daniel 

Pirpiliu, Neculai Rebenciuc şi Ţaga Claudiu) şi au absentat 12 

(domnii deputaţi Bejinariu Eugen, Ana Gheorghe, Mocioalcă Ion, 

Niţă Constantin, Tîlvăr Angel şi Vlase Petru Gabriel, din Grupul 

parlamentar al Partidului Social Democrat,  domnii deputaţi 

Scutaru Adrian George, Calimente Mihăiţă, Rusu Valentin, Stroe 

Radu, din Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal, dl. 

deputat Liga Dănuţ, din Grupul parlamentar al Partidului 

Democrat-Liberal, şi domnul deputat Oprea Gabriel din Grupul 

parlamentar Progresist).  

 
Preşedinte, 

 
Costică Canacheu 
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