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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din 11, 12 şi 13 septembrie 2012

În ziua de 11 septembrie 2012, Comisia pentru apărare, ordine publică
şi siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările având
pe ordinea de zi 6 puncte, şi anume:
1. Proiect de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul
României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la
Bucureşti, la 14 decembrie 2011, pentru amendarea Acordului
între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii
referitor la măsurile de protecţie a informaţiilor militare secrete
de stat, încheiat la Washington D.C., la 21 iunie 1995 (Plx291/2012);
2. Propunere legislativă privind transmiterea unui imobil din
domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului
Apărării Naţionale în domeniul public al Municipiului Călăraşi şi
în administrarea Consiliului Local al Municipiului Călăraşi,
judeţul Călăraşi, pentru realizarea unui campus universitar pentru
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară
Bucureşti – Filiala Călăraşi ( Plx-300/2012);
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3. Propunere legislativă privind interzicerea activităţii de cerşetorie
(Plx- 305/2012);
4. Propunere legislativă pentru reglementarea unor măsuri privind
cerşetoria ( Plx- 306/2012).
5. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 295/2004
privind regimul armelor şi muniţiilor, republicată( Plx267/2012);
6. Proiect 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 ( Plx- 651/2010).
Domnul preşedinte Costică Canacheu deschide la ora 14,00 lucrările
Comisiei, invitând reprezentantul Ministerului Apărării Naţionale să
prezinte, pe scurt, principalele prevederi ale acordului supus ratificării la
primul punct al ordinii de zi. Domnul Dan Tătaru, secretar de stat în
Ministerul Apărării Naţionale, face o scurtă prezentare, după care se propune
şi se supune la vot raportul Comisiei de adoptare a proiectului de lege.
Preşedintele Comisiei, deputatul Costică Canacheu, solicită, în
continuare, punctul de vedere al Ministerului Apărării Naţionale asupra
propunerii legislative de la punctul 2 al ordinii de zi. Domnul secretar de stat
Dan Tătaru arată că ministerul nu susţine adoptarea acestei iniţiative
legislative. În consecinţa, preşedintele Comisiei propune adoptarea unui
raport de respingere a propunerii legislative, propunere care este supusă la
vot şi adoptată cu unanimitate.
Pentru punctele 3 şi 4 ale ordinii de zi, două iniţiative legislative pe
aceeaşi temă, domnul preşedinte Costică Canacheu invită pe reprezentantul
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Ministerului Internelor şi Administraţiei să prezinte punctul de vedere al
ministerului. Domnul comisar şef de poliţie Mihai Pruteanu, director adjunct
in Direcţia de ordine publică, susţine că iniţiativele legislative, astfel cum
sunt redactate, nu rezolvă problematica cerşetoriei şi ministerul are în vedere
o nouă reglementare. În consecinţă, pentru ambele iniţiative s-a propus
avizul negativ al Comisiei, propunere supusă la vot şi adoptată în
unanimitate.
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi. Domnul preşedinte dă cuvântul
domnului comisar şef Daniel Cosgârea, şeful Serviciului arme şi muniţii din
cadrul I.G.P.R., care precizează că ministerul nu susţine adoptarea
respectivei iniţiative legislative. Preşedintele Comisiei propune respingerea
iniţiativei legislative. Se supune la vot şi propunerea se adoptă cu
unanimitate de voturi.
La punctul 6 al ordinii de zi se dă cuvântul reprezentantului
Ministerului Apărării Naţionale, domnul secretar de stat Dan Tătaru, care
precizează că ministerul nu susţine adoptarea proiectului de lege în forma
prezentată.
Se supune la vot propunerea de întocmire a unui raport preliminar de
respingere. Se votează, cu unanimitate, această propunere.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Costică Canacheu
declară închisă şedinţa.
În zilele de 12 şi 13 septembrie membrii comisiei au efectuat studiu
individual asupra proiectelor de lege şi iniţiativelor legislative aflate în
portofoliul Comisiei.
La lucrările Comisiei, din totalul de 23 membri ai Comisiei, au fost
prezenţi, în ziua de 11 septembrie, 15 deputaţi, şi anume: domnul preşedinte
Costică Canacheu, domnii vicepreşedinţi Bejenariu Eugen şi Scutaru Adrian
George, domnii secretari Ana Gheorghe şi Bădălan Eugen şi domnii deputaţi
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Bădulescu Adrian, Calimente Mihăiţă, Korodi Attila, Mircovici Niculae,
Mocioalcă Ion, Morega Dan Ilie, Rebenciuc Neculai, Stroe Radu, Tâlvăr
Angel, Ţaga Claudiu.
Au absentat 8 deputaţi, şi anume: domnul vicepreşedinte Săniuţă
Marian Florian, deputat independent, aflat în deplasare în străinătate şi
domnii deputaţi Dumitru Georgică şi Rusu Valentin, grupul parlamentar al
PNL, Liga Dănuţ, grupul parlamentar PD-L, Niţă Constantin şi Vlase Petru
Gabriel, grupul parlamentar PSD, Oprea Gabriel, grupul parlamentar
progresist, Pirpiliu Ştefan Daniel, independent.
În zilele de 12 şi 13 septembrie au fost prezenţi 17 deputaţi, absentând
6 membri ai Comisiei. În afara celor menţionaţi au fost prezenţii domnii
deputaţi Marian Florian Săniuţă şi Constantin Niţă.
Au absentat deputaţii Dumitru Georgică

şi Rusu Valentin, grupul

parlamentar al PNL, Liga Dănuţ, grupul parlamentar PD-L, Vlase Petru
Gabriel, grupul parlamentar PSD, Oprea Gabriel, grupul parlamentar
progresist, Pirpiliu Ştefan Daniel, independent.

Preşedinte,
Costică Canacheu
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