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S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din 25, 26 şi 27 octombrie 2011 
 
 

 

În ziua de 25 octombrie 2011, Comisia pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările, în  

prima parte a şedinţei, în comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 

imunităţi,  fiind dezbătut următorul punct: 

1. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea unor acte 

normative în domeniul securităţii naţionale ( Plx 499/2011). 

La acest punct al ordinii de zi, membrii Comisiilor au hotărât amânarea 

dezbaterilor deoarece au considerat necesar  punctul de vedere al Guvernului 

cu privire la această iniţiativă legislativă, punct de vedere ce nu a fost încă 

prezentat celor două Comisii până la dezbaterea din cadrul şedinţei. 

În partea a doua a şedinţei din 25 octombrie 2011, membrii Comisiei 

pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au dezbătut în şedinţă 

separată următorul proiect de Lege: 

2. Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea Academiei de 

Ştiinţe Militare ( PL-x 545/2011) 

      La acest punct al ordinii de zi, membrii Comisiei au dezbătut proiectul de 

Lege şi au formulat o serie de amendamente ce au fost supuse votului, fiind 

adoptate cu unanimitate de voturi. Astfel, raportul preliminar de adoptare al 



 2

acestui proiect de Lege a fost înaintat Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, 

tineret şi sport.  

Din numărul total de 22 de membri ai Comisiei pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor, au participat la 

dezbateri 13 de deputaţi - domnii deputaţi Eugen Bejinariu, Marian-Florian 

Săniuţă, Adrian George Scutaru, Ana Gheorghe, Niculae Mircovici, Ion 

Mocioalcă, Dan Ilie Morega, Constantin Niţă, Neculai Rebenciuc, Radu 

Stroe, Angel Tîlvăr, Claudiu Ţaga şi Petru Gabriel Vlase. Domnul deputat 

Pirpiliu Ştefan Daniel (PD-L) a fost înlocuit de domnul deputat Petrescu 

Cristian (PD-L). Au absentat domnii deputaţi Costică Canacheu (delegaţie), 

Eugen Bădălan, Adrian Bădulescu, Mihăiţă Calimente, Georgică Dumitru, 

Dănuţ Liga, Oprea Gabriel şi Rusu Valentin. 
  

În zilele de 26 şi 27 octombrie 2011, membrii Comisiei au efectuat 

studiu individual asupra proiectelor de lege cu care Comisia pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională a fost sesizată în actuala sesiune 

parlamentară. 
 

  Din numărul total al membrilor Comisiei pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională (22), au fost prezenţi 20 (domnii deputaţi Costică 

Canacheu (prezent doar în ziua de 27 octombrie), Eugen Bejinariu,        

Marian-Florian Săniuţă, Adrian George Scutaru, Gheorghe Ana, Eugen 

Bădălan, Adrian Bădulescu, Georgică Dumitru, Dănuţ Liga, Niculae 

Mircovici, Ion Mocioalcă, Dan Ilie Morega, Constantin Niţă, Pirpiliu Ştefan, 

Neculai Rebenciuc, Valentin Rusu, Radu Stroe, Angel Tîlvăr, Claudiu Ţaga 

şi Petru Gabriel Vlase) şi au absentat domnii deputaţi Mihăiţă Calimente 

(PNL) şi Gabriel Oprea (progresist). 

Preşedinte, 

          Costică  Canacheu 

Întocmit: Luminiţa Oprea, consilier parlamentar  
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