
 1

   
+ 

 
PARLAMENTUL   ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru apărare, ordine  Bucureşti, 4.4.2012         
publică    şi    siguranţă   naţională                             Nr. 32/89                              
 

 

S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din 28 şi 29 martie 2012 
 
 
 

 
 

În ziua de 28 martie 2012, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările având pe 

ordinea de zi două puncte, şi anume: 

1. Vizita studenţilor Colegiului Naţional de Afaceri Interne din 

cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. 

2. Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

238/2009 privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter 

personal de către structurile/unităţile Ministerului 

Administraţiei şi Internelor în activităţile de prevenire, 

cercetare şi combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere 

şi asigurare a ordinii publice. 

Activitatea Comisiei a început cu întâlnirea membrilor Comisiei cu 

cursanţii Colegiului de Afaceri Interne din Academia de Poliţie „Alexandru 

Ioan Cuza”. Au participat domnii deputaţi: Costică Canacheu, Bădălan 

Eugen, Bădulescu Adrian, Mircovici Niculae şi Ţaga Claudiu. Domnul 

preşedinte Costică Canacheu a prezentat cursanţilor principalele principii şi 

direcţii de activitate ale Comisiei, precum şi concluziile acţiunilor de control 

parlamentar întreprinse pe parcursul anului 2011. Cursanţii Colegiului de 
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Afaceri Interne au adresat membrilor Comisiei întrebări la care domnii 

deputaţi au răspuns cu amabilitate şi competenţă.  

La ora 11,00, activitatea a continuat cu punctul 2 din ordinea de zi, 

respectiv cu dezbaterea amendamentelor transmise de Comisia pentru 

tehnologia informaţiei şi comunicaţii la Pl-x 630/2011.  

  Domnul Preşedinte Costică Canacheu l-a invitat pe domnul Cătălin 

Giulescu, responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal în cadrul 

Ministerului Administraţiei şi Internelor, să prezinte, pe scurt, poziţia 

ministerului faţă de amendamentele propuse, acestea fiind acceptate de 

reprezentantul ministerului. 

   Membrii Comisiei constată, în unanimitate, că amendamentele propuse 

aduc îmbunătăţiri textului şi hotărăsc, în unanimitate, să propună Plenului 

Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele 

admise cuprinse în anexă. 

 În ziua de 29 martie 2011, membrii Comisiei pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională au efectuat studiu individual asupra proiectelor  

şi iniţiativelor legislative cu care Comisia a fost sesizată. 

 Din numărul total al membrilor Comisiei pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională (22), au fost prezenţi 8, domnii deputaţi Costică 

Canacheu, Marian-Florian Săniuţă, Eugen Bădălan, Adrian Bădulescu, 

Georgică Dumitru, Mircovici Nicolae, Dan Ilie Morega, Neculai Rebengiuc 

şi au absentat 14, domnii deputaţi: Bejenariu Eugen, Scutaru George, Ana 

Gheorghe, Calimente Mihăiţă, Liga Dănuţ, Mocioalcă Ion, Niţă Constantin, 

Oprea Gabriel, Pirpiliu Ştefan, Stroe Radu, Rusu Valentin, Ţaga Claudiu, 

Petru Gabriel Vlase şi Tâlvăr Angel. 

 

Preşedinte, 

          Costică  Canacheu 
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