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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru apărare, ordine                      Nr. 32/279/2609.2011 
publică  şi  siguranţă  naţională                                                                    
 
 

P R O C E S – V E R B A L 

 al lucrărilor Comisiei din 19, 21 şi 22 septembrie 2011 
 
 

 

În data de 19 septembrie 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 23 de membri ai Comisiei. 

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

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind colectarea 

datelor personale ale utilizatorilor serviciilor de tip Prepay           

(Pl x 519/2011); 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind cooperarea 

României cu Oficiul European de Poliţie (Europol) (Pl x 515/2011); 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative "Legea Arhivelor"          

(Pl x 516/2011); 

4. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege privind respingerea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2011 pentru prorogarea 

unor termene şi pentru modificarea art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a 
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Guvernului nr. 49/2010 privind aprobarea scoaterii din rezervele de 

stat a unor cantităţi de benzină, motorină şi petrol pentru 

turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului 

Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi 

stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru 

aceste cantităţi propunerii legislative privind transformarea 

cazărmilor dezafectate din administrarea Ministerului Apărării 

Naţionale în administrarea consiliilor locale, în scopul transformării 

acestora în obiective de utilitate publică, cu caracter social (Pl x 

504/2011). 

 

La punctul 1 al ordinii de zi, membrii Comisiei, cu majoritate de 

voturi, hotărăsc să întocmească aviz negativ asupra propunerii legislative 

privind colectarea datelor personale ale utilizatorilor serviciilor de tip 

Prepay. 

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

favorabilă a propunerii legislative privind cooperarea României cu Oficiul 

European de Poliţie (Europol). 

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei iau în dezbatere 

propunerea legislativă - "Legea Arhivelor", pentru care Comisia a fost 

sesizată cu aviz. Constatând că noutăţile prevăzute în această iniţiativă 

legislativă vor contribui la crearea unui cadru normativ mult mai eficient, 

domnii deputaţi hotărăsc să avizeze favorabil propunerea legislativă  

La punctul 4 al ordinii de zi, Comisia, luând act de punctul de vedere 

al Guvernului şi de cel transmis de Administraţia Naţională a Rezervelor 

de Stat şi Probleme Speciale, au hotărât să propună o serie de 

amendamente. Amendamentele sunt supuse votului. În urma votului, sunt 
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adoptate în unanimitate de către membrii Comisiei. Astfel, domnul 

preşedinte Costică Canacheu supune votului Comisiei raportul de adoptare 

cu amendamentele admise, raportul este adoptat cu unanimitate de voturi. 

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

fost epuizată, declară închisă şedinţa Comisiei.     
 

În data de 20 septembrie 2011, Comisia pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională îşi desfăşoară lucrările având pe ordinea de 

zi Proiectul de Lege privind modificarea Legii nr. 265/2010 pentru 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind 

organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi pentru 

abrogarea art.4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

105/2001 privind frontiera de stat a României, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române 

şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de 

stat a României (Pl x 505/2011). 

Pentru susţinerea punctului de vedere al Guvernului cu privire la 

acest proiect de lege, domnul preşedinte Costică Canacheu dă cuvântul 

domnului chestor principal de poliţie Ioan Buda, inspector general al 

Poliţiei de Frontieră Române, precum şi domnului comisar şef Gheorghe 

Tiron, şef serviciu juridic în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de 

Frontieră Române. După prezentarea generală făcută de cei doi invitaţi, 

membrii Comisiei cer lămuriri cu privire la acest punct al ordinii de zi. 

După lămurirea tuturor aspectelor cu caracter general, domnul Costică 

Canacheu, preşedintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională a Camerei deputaţilor, propune membrilor Comisiei  
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începerea dezbaterii pe articole. Membrii Comisiei propun o serie de 

amendamente, amendamente acceptate si de către reprezentanţii 

Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră Române. În urma acestor 

dezbateri, se propune plenului Comisiei elaborarea unui raport  de 

adoptare cu o serie de amendamente ce vor fi cuprinse în anexa raportului.   

În încheiere, preşedintele de şedinţă, domnul Costică Canacheu, 

constatând că ordinea de zi a fost epuizată, declară închisă şedinţa 

Comisiei.     

 

 

 

 

Preşedinte, 

Costică Canacheu 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Consilier parlamentar Luminiţa Oprea  
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