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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din 2, 3 şi 4 aprilie 2013 

 

În ziua de 02 aprilie 2013, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările având următoarele puncte pe 

ordinea de zi:  

1.    Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.10/2013 

pentru modificarea art.115din Ordonanţa Guvernului nr.83/2001 privind 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru 

eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare 

regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor (PL-x nr. 

99/2013). 

 

La punctul 1 al ordinii de zi, s-au desfăşurat dezbateri generale, iar 

membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi pentru, avizarea 

favorabilă a proiectului de lege. 

 

 În ziua de 2 aprilie 2013, la finalul şedinţei, membrii Comisiilor pentru 

apărare din Camera Deputaţilor şi Senat au primit vizita cursanţilor Cursului 

postuniversitar de dezvoltare profesională continuă în conducere strategică, 
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din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I”. În cadrul acestei 

vizite au fost prezentate atribuţiilor comisiilor si activitatea de control 

parlamentar, urmate de o sesiune de întrebări şi răspunsuri.  

 

În zilele de 3 şi 4 aprilie 2013, membrii Comisiei pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională au efectuat studiu individual asupra proiectelor 

şi iniţiativelor legislative rămase în dezbaterea comisiei din legislatura 

precedentă.  

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor (23), au fost prezenţi 21 

(domnii deputaţi Mocioalcă Ion, Canacheu Costică, Scutaru George, Emacu 

Gheorghe, Vlase Petru Gabriel, Bejinariu Eugen, Benga Ioan, Bordeianu 

Dan, Calimente Mihăiţă, Cozmanciuc Cornelui-Mugurel, Mircovici Niculae, 

Moisii Constantin, Murgu Neagu, Raeţchi Ovidiu Alexandru, Răducanu Ion, 

Roman Cristian-Constantin, Rusu Valentin, Seres Dènes, Stănişoară Mihai, 

Stroe Ionuţ Marian şi Weber Mihai) şi au absentat 2 (domnii deputaţi Duşa 

Mircea şi Niţă Constantin din Grupul parlamentar al Partidului Social 

Democrat). 

 
Preşedinte 

 
Ion Mocioalcă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nasi Calenţaru 
Consultant parlamentar 
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