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PARLAMENTUL   ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru apărare, ordine         Bucureşti, 15.09.2011         
publică    şi    siguranţă   naţională                            Nr. 32/269                             
 

 
 
 

S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din 14 şi 15 septembrie 2011 
 
 

 
 

În ziua de 14 septembrie 2011, Comisia pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională a desfăşurat lucrările având următoarele puncte pe 

ordinea de zi: 

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

între Guvernul României şi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam 

privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Hanoi, la 13 aprilie 

2011 (Pl x 498/2011); 

2. Dezbaterea pe fond a 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 

434/2011); 

3. Dezbaterea pe fond a propunerii legislative privind modificarea şi 

completarea Legii nr. 218/2002 (Pl x 439/2011); 

4. Dezbaterea pe fond a proiectului 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 
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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). 

La punctul 1 al ordinii de zi, membrii Comisiei, după audierea 

domnului Mihail Vasile-Ozunu, secretar de stat în Ministerul Apărării 

Naţionale, hotărăsc, cu unanimitate de voturi pentru, să întocmească un 

raport de adoptare a proiectului de lege. 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii Comisiei, după audierea 

domnului Mihail Vasile-Ozunu, secretar de stat în Ministerul Apărării 

Naţionale, hotărăsc, cu unanimitate de voturi pentru, să întocmească un 

raport de respingere a propunerii legislative. 

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii Comisiei, după audierea 

domnului Lucian Muntean, adjunct al Inspectorului general al IGPR,  

hotărăsc, cu unanimitate de voturi pentru, să întocmească un raport de 

respingere a propunerii legislative. 

La punctul 4 al ordinii de zi, în prezenţa domnului Bogdan-Mihail 

Ivanescu, adjunct al Inspectorului general al IGPF, membrii Comisiei au 

început discuţiile generale asupra proiectului de lege, dezbaterile urmând a 

continua într-o şedinţă viitoare. 
 
 

În ziua de 15 septembrie 2011, membrii Comisiei au efectuat studiu 

individual asupra proiectelor de lege cu care Comisia pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională a fost sesizată. 
 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor (23), au fost prezenţi 18 
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(domnii deputaţi Costică Canacheu, Eugen Bejinariu, Marian-Florian 

Săniuţă, Gheorghe Ana, Eugen Bădălan, Adrian Bădulescu, Mihăiţă 

Calimente, Georgică Dumitru, Doru-Claudian Frunzulică, Dănuţ Liga, 

Niculae Mircovici, Ion Mocioalcă, Dan Ilie Morega, Ştefan Daniel Pirpiliu, 

Neculai Rebenciuc, Valentin Rusu, Radu Stroe şi Claudiu Ţaga) şi au 

absentat cinci, domnii deputaţi Adrian George Scutaru (PNL), Constantin 

Niţă (PSD), Gabriel Oprea (progresist), Angel Tîlvăr (PSD) şi Petru Gabriel 

Vlase (PSD). 

 

Preşedinte, 
 

          Costică  Canacheu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit: Valentin Busuioc, expert parlamentar  
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