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PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 19 şi 20 noiembrie 2014 
 
 
 

 

În ziua de 19 noiembrie  2014, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor îşi desfăşoară lucrările având două 

puncte pe ordinea de zi, şi anume: 

1.  Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului 

de instituire a Agenției Uniunii Europene pentru formare în materie de 

aplicare a legii (CEPOL), de abrogare și de înlocuire a deciziei 

2005/681/JAI a Consiliului; 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 37/2014 pentru modificarea şi completarea art. 13 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în 

domeniul cheltuielilor publice. 

La primul punct al ordinii de zi, preşedintele Comisiei, domnul deputat Ion 

Mocioalcă dă cuvântul reprezentantului Ministerului Afacerilor Interne pentru a 

prezenta principalele prevederi ale propunerii de regulament. 

 Domnul preşedinte supune la vot concluzia membrilor comisiei că 

propunerea de regulament respectă principiul subsidiarităţii şi proporţionalităţii. 
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La punctul 2 al ordinii de zi, preşedintele comisiei, domnul deputat Ion 

Mocioalcă dă cuvântul reprezentanţilor instituţiilor invitate să prezinte punctul de 

vedere asupra proiectului de lege supus dezbaterii. 

Doamna Otilia Sava, secretar de stat în Ministerul Apărării Naţionale, 

domnul Bogdan Tohăneanu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, 

domnul general de brigadă Ioan Costea, din cadrul Serviciului de Protecţie şi 

Pază, domnul colonel Petrică Dinică, din cadrul Serviciului de Telecomunicaţii 

Speciale, prezintă acordul instituţiilor pe care le reprezintă privind adoptarea 

proiectului de lege. 

Domnul preşedinte Ion Mocioalcă supune la vot adoptarea proiectului de 

lege, proiect adoptat în unanimitate. 

În ziua de 20 noiembrie membrii comisiei efectuează studiu individual 

asupra proiectelor legislative aflate în portofoliul comisiei. 

 

 

      Preşedinte 

            Ion Mocioalcă 
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