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S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din 2, 3, 4 şi 5 aprilie 2012 
 

În ziua de 3 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 privind asigurarea ordinii şi 

liniştii publice (PL-x 738/2011); 

2. Dezbaterea în vederea verificării respectării principiului 

subsidiarităţii a propunerii de Directivă a Parlamentului European şi a 

Consiliului privind îngheţarea şi confiscarea produselor provenite din 

săvârşirea de infracţiuni în Uniunea Europeană (COM (2012) 85); 

3. Dezbaterea în fond a propunerii legislative privind structurile 

asociative ale cadrelor militare în rezervă provenite din Ministerul Apărării 

Naţionale (Pl-x 645/2009); 

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

completarea Legii nr. 562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din 

sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde 

personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în 

administrare (PL-x 651/2010). 

La punctul 1 al ordinii de zi, s-a hotărât amânarea dezbaterii proiectului 

pentru o dată ulterioară. 
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La punctul 2 al ordinii de zi, membrii Comisiei au constatat respectarea 

principiului subsidiarităţii şi au hotărât întocmirea unui proces-verbal. 

La punctul 3 al ordinii de zi, s-a hotărât trimiterea iniţiativei legislative 

plenului Camerei Deputaţilor cu propunere de respingere.  

La punctul 4 al ordinii de zi,  membrii Comisiei au hotărât amânarea 

dezbaterilor pe acest proiect de lege. 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor (22), au fost prezenţi 14 

(domnii deputaţi Costică Canacheu, Eugen Bejinariu, Marian-Florian 

Săniuţă, Gheorghe Ana, Eugen Bădălan, Adrian Bădulescu, Georgică 

Dumitru, Niculae Mircovici, Mocioalcă Ion, Dan Ilie Morega, Niţă 

Constantin, Neculai Rebenciuc, Angel Tîlvăr şi Ţaga Claudiu) şi au absentat 

8 (domnii deputaţi Adrian George Scutaru, Calimente Mihăiţă şi Radu Stroe, 

din Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal; domnii deputaţi Dănuţ 

Liga, Pirpiliu Ştefan Daniel şi Rusu Valentin, din Grupul parlamentar al 

Partidului Democrat Liberal; domnul deputat Gabriel Oprea, din Grupul 

Parlamentar Progresist; domnul Petru Gabriel Vlase, din Grupul parlamentar 

al Partidului Social Democrat).  

După terminarea lucrărilor Comisiei din data de 3 aprilie 2012, o parte a 

membrilor Comisiei au participat la Ziua Jandarmeriei Române, eveniment 

organizat la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei. 

În zilele de 2, 4 şi 5 aprilie membrii Comisiei au efectuat studiu 

individual asupra iniţiativelor legislative cu care Comisia a fost sesizată. 

 
Preşedinte, 

 

Costică Canacheu 
 
Întocmit: Consultant parlamentar Nasi Calenţaru 
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