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În ziua de 4 septembrie 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 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.42/2012 pentru ratificarea Protocolului privind 

amendarea şi prelungirea Acordului între Guvernul României şi 

Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în 

domeniul contracarării proliferării armelor de distrugere în masă şi 

promovarea relaţiilor militare şi de apărare, semnat la Washington, 

la 30 martie 1998, semnat la Bucureşti la 5 iulie 2012. (PL x 

284/2012). 

2. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.295/2004 privind 

regimul armelor şi muniţiilor, republicată (Pl x 267/2012). 

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de 

apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde 

personalului propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au 

în administrare ( PL x 651/2010). 
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Şedinţa Comisiei este condusă de către domnul deputat Costică 

Canacheu, preşedintele Comisiei.  

În deschiderea şedinţei, domnul deputat George Scutaru, vice-

preşedinte al Comisiei, propune introducerea unui nou punct pe ordinea de 

zi, respectiv analizarea modului în care preşedintele Comisiei, în numele 

Comisiei, a adresat cereri unor direcţii din subordinea Ministerului 

Administraţiei şi Internelor în legătură cu cetăţenii români cu domiciliul în 

străinătate care îndeplinesc condiţiile legale pentru exercitarea dreptului de 

vot, precum şi referitoare la organizarea şi desfăşurarea referendumului din 

29 iulie 2012 şi a numărului cetăţenilor cu drept de vot introduşi sau radiaţi 

din listele electorale permanente.  

Preşedintele de şedinţă precizează faptul că nu există o bază 

regulamentară pentru dezbaterea acestui punct, iar membrii Comisiei cad de 

acord asupra faptului că va avea loc această dezbatere după epuizarea ordinii 

de zi.   

Membrii Comisiei trec la dezbaterea celor trei puncte înscrise pe 

ordinea de zi.  

La punctul 1 al ordinii de zi,  reprezentantul Ministerului Afacerilor 

Externe, domnul secretar de stat Ovidiu Dranga, prezintă principalele 

modificări ale Acordului de cooperare în domeniul neproliferării dintre 

România şi Statele Unite ale Americii.  

În urma explicaţiilor oferite de către invitaţi, membrii Comisiei, cu 

majoritate de voturi pentru, hotărăsc adoptarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.42/2012 pentru ratificarea Protocolului privind amendarea şi 

prelungirea Acordului.  

La punctul 2 al ordinii de zi, domnii deputaţi iau în dezbatere 

propunerea legislativă iniţiată de către domnul deputat Mihai Surpăţeanu de 

modificare şi completare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi 

muniţiilor, în sensul interzicerii utilizării armelor neletale în afara 
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domiciliului, reşedinţei sau proprietăţii private a deţinătorului legal, chiar şi 

în caz de legitimă apărare ori în stare de necesitate.  

Reprezentantul Guvernului, doamna Irina Alexe, şeful 

Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul din Ministerul Administraţiei 

şi Internelor comunică punctul de vedere al Guvernului, acela de a nu susţine 

adoptarea acestei iniţiative. 

Membrii Comisiei exprimă opinii divergente în legătură cu 

restrângerea dreptului de a folosi arme neletale şi hotărăsc amânarea cu o 

săptămână a dezbaterilor, solicitând totodată ministerului de resort situaţia 

deţinătorilor autorizaţi şi a incidentelor cu astfel de arme.  

La punctul 3 al ordinii de zi, preşedintele de şedinţă dă cuvântul 

iniţiatorului, domnul senator Nicolae Dobra, care îşi susţine iniţiativa.  

La rândul său, domnul secretar de stat Dan Tătaru, şeful 

Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul, informare publică şi 

creşterea calităţii vieţii personalului din Ministerul Apărării Naţionale 

precizează faptul că Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri 

legislative.  

Membrii Comisiei, constatând faptul că există situaţii diferite în cele 

două ministere, MApN şi MAI, referitoare la crearea cadrului legal pentru 

cumpărarea, de către angajaţii instituţiilor menţionate în lege, a locuinţelor 

de serviciu repartizate acestora ulterior datei de intrare în vigoare a Legii 

nr.562/2004, hotărăsc amânarea cu o săptămână a dezbaterii, interval de timp 

în care Comisia, împreună cu MApN, să găsească o soluţie juridică pentru 

soluţionarea unor cazuri particulare.    

La finalul dezbaterilor asupra proiectelor înscrise pe ordinea de zi, 

domnul preşedinte Costică Canacheu, la solicitarea membrilor PNL şi PSD 

ai Comisiei, supune dezbaterii situaţia corespondenţei cu structurile 

Ministerului Administraţiei şi Internelor.  
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În urma dezbaterilor în contradictoriu, domnul deputat Radu Stroe 

propune revocarea din funcţie a preşedintelui Comisiei şi exercitarea 

acesteia, cu caracter temporar, de către unul dintre vice-preşedinţi, până la o 

nouă nominalizare a Grupului parlamentar al PD-L.  

Domnul deputat Costică Canacheu, preşedintele Comisiei atrage 

atenţia asupra faptului că această procedură nu este regulamentară şi declară 

închisă şedinţa Comisiei.  

 Zilele de 5 şi 6 septembrie 2012 sunt consacrate studiului individual. 

 

 

 

 

Preşedinte, 
 

          Costică  Canacheu 
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