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PARLAMENTUL   ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă  naţională 

Bucureşti, 31.05.2012 

              Nr. 32/168 
 

 
 

PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din zile de 21, 22 şi 23 mai 2012  
 

 
 

 

În ziua de 21 mai 2012, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor îşi desfăşoară lucrările având 

următoarele puncte pe ordinea de zi: 

1. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri în 

domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ( PL x 102/2012 ). 

2. Proiect de Lege pentru abrogarea Cap. IV (art.17-26) din Legea 

nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii 

publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de 

afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi 

Fondul Monetar Internaţional ( PL x 109/2012). 

 

La punctul 1 al ordinii de zi,  Comisia pentru apărare îşi desfăşoară 

lucrările în şedinţă comună cu Comisia pentru muncă. Lucrările şedinţei 

reunite sunt conduse de către domnul deputat Costică Canacheu, preşedintele 

Comisiei pentru apărare.  
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La dezbaterea proiectului de lege participă şi reprezentaţi ai asociaţiile 

cadrelor militare în rezervă şi retragere, precum şi ai Sindicatului cadrelor 

militare disponibilizate.  

Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului 

Administraţiei şi Internelor, ai Serviciului Român de Informaţii şi cei ai 

Ministerului Finanţelor Publice sunt invitaţi să-şi exprime punctul de vedere 

asupra acestui proiect de lege cât şi a implicaţiilor financiare ale 

preconizatelor modificări ale Ordonanţei nr. 1/2011.  

La finalul dezbaterilor şi reprezentanţii cadrelor militare sunt invitaţi să 

ia cuvântul şi să exprime un punct de vedere asupra influenţei recalculării şi 

revizuirii pensiilor militarilor.  

Membrii Comisiei, constatând că nu există un consens în rândul 

reprezentanţilor Guvernului cu privire la existenţa sursei de finanţare,  şi la 

solicitarea reprezentantului Ministerului Finanţelor, hotărăsc amânarea cu o 

săptămână a dezbaterilor, până la formularea unui punct de vedere oficial al 

Guvernului.   

La punctul 2 al ordinii de zi, domnii deputaţi constată că nu există încă 

un nou punct de vedere al Guvernului şi hotărăsc amânarea dezbaterilor.  

La finalul şedinţei, ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte 

Costică Canacheu declară închisă şedinţa Comisiei pentru apărare.  

 Zilele de 22 şi 23 mai 2012 sunt consacrate studiului individual. 

 

Preşedinte, 
 

          Costică  Canacheu 
 

 

 

 

Daria Cotoc, şef serviciu   
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