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P R O C E S – V E R B A L 

al lucrărilor Comisiei din 12, 13 şi 14 aprilie 2011 

 

În data de 12 aprilie 2011, lucrările Comisiei pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională sunt conduse de domnul deputat Costică 

Canacheu.  

Sunt prezenţi 22 de deputaţi din totalul de 24 de membri ai Comisiei. 
 

Comisia aprobă, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 119/2010 privind regimul de control al 

operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare (PL x 143/2011); 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 22/2011 privind reglementarea unor măsuri 

fiscale pentru unele livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate de 

Compania Naţională "Romtehnica" - S.A. către Ministerul Apărării 

Naţionale în anul 2011  (PL x 162/2011); 

3. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului 

între Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Siriene privind 

cooperarea în prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, semnat 

la Bucureşti la 10 noiembrie 2010  (Pl x 152/2011); 

4. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege privind unele măsuri speciale 

necesare pentru încadrarea în bugetul aprobat Ministerului Administraţiei 

şi Internelor pe anul 2011  (Pl x 175/2011); 
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La punctul 1  al ordinii de zi, membrii Comisiei, împreună cu 

reprezentanţii Departamentului ANCEX din cadrul Ministerului Afacerilor 

Externe, analizează prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului          

nr. 119/2010 care reglementează regimul de control al operaţiunilor cu 

produse cu dublă utilizare, în vederea aplicării Regulamentului (CE) nr. 

428/2009 al Consiliului de instituire a unui regim comunitar pentru controlul 

exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse 

cu dublă utilizare. Reprezentantele MAE sunt de acord cu unele amendamente 

de îndreptare a unor erori materiale. La finalul dezbaterilor, Comisia hotărăşte 

amânarea votului final asupra acestui proiect de lege până când şi Comisia 

pentru industrii şi serviciu, care este la rândul său sesizată pe fond, va 

exprima un punct de vedere.  

La punctul 2  al ordinii de zi, membrii Comisiei de hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi pentru, să întocmească un aviz favorabil asupra 

proiectului de lege.  

La punctul 3  al ordinii de zi, domnii deputaţi iau în discuţie Acordul între 

Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Siriene privind cooperarea în 

prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate. Doamna Irina Alexe, 

reprezentantul Ministerului Administraţiei şi internelor explică membrilor 

Comisiei care sunt cele mai importante prevederi ale acestui acord. La finalul 

dezbaterilor, aceştia hotărăsc să adopte iniţiativa legislativă.  

La punctul 4  al ordinii de zi, domnii deputaţi încep dezbaterea asupra 

proiectului de Lege privind unele măsuri speciale necesare pentru încadrarea în 

bugetul aprobat Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2011. La 

şedinţă participă, din partea iniţiatorului, domnul Laurenţiu Mironescu, secretar 

general al Ministerului Administraţiei şi Internelor. Acesta susţine necesitatea 

unui astfel de demers legislativ, răspunzând totodată la o serie de întrebări 

adresate de către membrii comisiei. La finalul dezbaterilor generale, Comisia 

hotărăşte amânarea dezbaterilor pe articole pentru a doua zi. La propunerea 

domnului deputat George Scutaru sunt invitaţi la dezbaterile din şedinţa 

viitoare reprezentanţii asociaţiilor sindicale din Mai, precum şi ministrul de 

interne.    

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

epuizată, declară închisă şedinţa Comisiei.     
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Pe data de 13 aprilie 2011, membrii Comisiei continuă dezbaterile pe 

fond asupra proiectului de Lege privind unele măsuri speciale necesare pentru 

încadrarea în bugetul aprobat Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 

2011  (Pl x 175/2011). 

Din partea Ministerului Administraţiei şi Internelor sunt prezenţi la 

şedinţă, domnii Laurenţiu Mironescu, secretar general, Gabriel Pavel, director 

general al Direcţiei Generale Juridice şi Ovidiu Macovei, director general 

adjunct al Direcţiei Generale Management Resurse Umane. 

Din partea Corpului Naţional al Poliţiştilor este prezent Constantin 

Asofronie, preşedinte, iar din partea sindicatelor au fost prezenţi Marin Gruia, 

preşedinte al Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual, 

Vasile Lincu, preşedinte al Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Vameşilor “Pro 

Lex”, precum şi Florin Ilie Vîlnei, preşedinte al Federaţiei Naţionale a 

Sindicatelor din Poliţie “Sed Lex”. 

 Înaintea începerii dezbaterii asupra proiectului de lege înscris pe ordinea 

de zi, domnul deputat Mircea Duşa, liderul Grupului parlamentar al deputaţilor 

PSD, propune suplimentarea ordinii de zi cu un nou punct, şi anume alegerea 

în funcţia de vicepreşedinte al Comisiei a deputatului Eugen Bejinariu, 

desemnat de către grupul parlamentar PSD. În urma votului, propunerea este 

acceptată cu unanimitate de voturi. După adoptarea propunerii, se supune la 

vot validarea în funcţia de vicepreşedinte al Comisiei a deputatului Eugen 

Bejinariu, propunere adoptată cu unanimitate de voturi. 

În continuarea şedinţei, membrii comisiei iau în dezbatere proiectul de 

lege privind unele măsuri speciale necesare pentru încadrarea în bugetul 

aprobat Ministerului Administraţiei şi Internelor pe anul 2011. La propunerea 

mai multor deputaţi, preşedintele de şedinţă supune la vot desfăşurarea 

şedinţei comisiei în prezenţa presei, această propunere fiind adoptata cu 

majoritate de voturi.  

Reprezentanţii asociaţiilor sindicale din MAI iau cuvântul şi îşi exprimă 

punctul de vedere asupra acestui proiect, precum şi a influenţei prevederilor 

sale asupra personalului ministerului.  

La final, domnul deputat Constantin Niţă propune formularea unui raport 

de respingere asupra proiectului de Lege. Preşedintele Comisiei, domnul 

Costică Canacheu, supune votului propunerea de respingere şi, cu majoritate 



de voturi pentru, membrii Comisiei hotărăsc formularea unui raport preliminar 

de respingere a acestui proiect de lege, raport ce va fi înaintat Comisiei pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

Joi, 14 aprilie 2011, membrii Comisiei primesc vizita cursanţilor 

Departamentului Operaţii Întrunite, Studii Strategice şi de Securitate al 

Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I”. Acestora le sunt prezentate 

atribuţiile şi rolul Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

în exercitarea controlului parlamentar asupra sectorului de securitate, precum 

şi în elaborarea iniţiativelor legislative cu care Comisia este sesizată spre 

dezbatere.  

 

 

 

 
 

 

 

Preşedinte, 

 

Costică Canacheu 
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