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Comisia pentru apărare, ordine          
publică   şi   siguranţă  naţională                   
 

P R O C E S – V E R B A L 

al lucrărilor comisiei din 17, 18 şi 19 aprilie 2012 

 

În data de 18 aprilie 2012, lucrările Comisiei pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională sunt conduse de către domnul deputat Costică 

Canacheu.  

Sunt prezenţi 10 de deputaţi din totalul de 22 de membri ai Comisiei. 

Comisia aprobă, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine 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). 

 

La punctul 1 al ordinii de zi, reprezentaţii Inspectoratului General al 

Poliţiei Române şi ai Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi 
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Monitorizarea Achiziţiilor Publice oferă explicaţii referitoare la necesitatea 

adoptării proiectului de lege. Membrii comisiei constată lipsa unui consens 

la nivelul instituţiilor implicate şi decis, cu unanimitate de voturi, amânarea 

dezbaterilor asupra proiectului de lege pentru o săptămâna viitoare. 

La punctul 2 al ordinii de zi, reprezentantul Ministerului 

Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale prezentă punctul de vedere al 

instituţiei şi, cu unanimitate de voturi, membrii comisiei hotărăsc avizarea 

favorabilă a proiectului de lege supus dezbaterii. 

La punctul 3 al ordinii de zi, reprezentantul Direcţiei Rutiere din 

Inspectoratul General al Politiei Romane face cunoscut punctul de vedere al 

instituţiei, iar membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de voturi, avizarea 

negativă a proiectului de lege.  

 

În încheiere, preşedintele de şedinţă, constatând că ordinea de zi a fost 

epuizată, declară închisă şedinţa Comisiei.     

 
 

Preşedinte, 
 

Costică Canacheu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nasi Calenţaru 
Consultant parlamentar 
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