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SINTEZA
lucrărilor comisiei din 23, 24 şi 25 octombrie 2012
În ziua de 23 octombrie 2012, Comisia pentru apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările având
următoarele puncte pe ordinea de zi:
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2012 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 (PL-x 429/2012);
2. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2012 pentru crearea
cadrului legal necesar căutării automatizate a datelor de referinţă în
relaţia cu statele membre ale Uniunii Europene şi asigurării
recunoaşterii activităţilor de laborator referitoare la datele
dactiloscopice (PL-x 414/2012);
3.

Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional
unic pentru apeluri de urgenţă (PL-x 433/2012).
La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiei, în prezenţa
reprezentanţilor

Ministerului

Apărării

şi

ai

Ministerului

Administraţiei şi Internelor, au analizat articolele şi anexele
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 13/20112 referitoare la ministerele şi serviciile din
aria de competenţă legislativă a Comisiei.
Invitaţii au prezentat execuţia bugetară la data de 30
septembrie 2012 pe surse de finanţare, capitole, subcapitole şi
titluri de cheltuieli, precum şi sumele rămase neexecutate, restanţe
de plata, penalizări, amânări de plată. Totodată, la solicitarea
domnilor deputaţi, aceştia au detaliat măsurilor întreprinse pentru
asigurarea

sumelor

necesare

plăţii

salariilor,

restituirii

contribuţiilor la asigurări sociale, precum şi pentru reducerea
cheltuielilor bugetare şi asigurarea fondurilor necesare funcţionării
în bune condiţii a instituţiei.
La finalul dezbaterilor, constatând că membrii Comisiei
pentru apărare din Senat au dezbătut şi avizat la rândul lor
proiectul de lege, Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi
pentru, întocmirea unui aviz comun favorabil şi trimiterea acestuia
Comisiilor reunite de buget, finanţe şi bănci.
La punctul 2 al ordinii de zi, reprezentantul Ministerului
Administraţiei şi Internelor, doamna chestor Irina Alexe, şeful
Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul, a prezentat
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proiectul de lege, precum şi parcursul său legislativ, după care
membrii Comisiei au votat în unanimitate adoptarea acestuia şi
întocmirea unui raport comun alături de Comisia juridică.
La punctul 3 al ordinii de zi, doamna Irina Alexe, şeful
Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul din MAI, a
prezentat motivele pentru care Guvernul nu susţine adoptarea
propunerii

legislative

pentru

modificarea

şi

completarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind
organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri
de urgenţă, iniţiată de către domnul deputat Tudor Ciuhodaru. În
baza argumentelor prezentate, membrii Comisiei au avizat negativ
această iniţiativă legislativă.
În zile de 24 şi 25 octombrie 2012, membrii Comisiei au
participat la manifestările dedicate Zilei Armatei României.
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru apărare,
ordine publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor (23),
au fost prezenţi 14 (domnii deputaţi Costică Canacheu, Bejinariu
Eugen, Marian-Florian Săniuţă, Scutaru Adrian George, Ana
Gheorghe, Eugen Bădălan, Adrian Bădulescu, Calimente Mihăiţă,
Korodi Attila, Mocioalcă Ion, Dan Ilie Morega, Niţă Constantin,
Tîlvăr Angel şi Ţaga Claudiu) şi au absentat 9 (domnii deputaţi
Georgică Dumitru din Grupul parlamentar al Partidului Naţional
Liberal, Liga Dănuţ din Grupul parlamentar al Partidului Democrat
Liberal, Mircovici Niculae din Grupul parlamentar al Minorităţilor
Naţionale, Oprea Gabriel din Grupul parlamentar Progresist,
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Pirpiliu Ştefan Daniel deputat independent, Rebenciuc Neculai din
Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal, Rusu Valentin
din Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal, Radu Stroe,
din Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal şi Petru
Gabriel Vlase din Grupul parlamentar al Partidului Social
Democrat).

Preşedinte,
Costică Canacheu

Daria Cotoc,
Şef serviciu

4

