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PARLAMENTUL   ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTA ŢILOR 

 
Comisia pentru apărare, ordine         Bucureşti, 5.02.2015                                         
publică  şi  siguranţă  naţională                                            Nr. 4c-12/25 

 

 

S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din 3, 4 şi 5 februarie 2015 

 
În ziua de 3 februarie 2015, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

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

ordinea de zi  spre dezbatere şi avizare  următoarele puncte:   

• Reexaminarea la cererea preşedintelui a Proiectului de Lege 

pentru modificarea alin. (1) al art.8 din Legea nr. 218/2002 

privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române ( PLx 

169/2014)  

• Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

art.24 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, 

bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor ( PL x 430/2014) 

• Dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice ( PL x 601/2014 ) 

   La primul punct al ordinii de zi, în urma dezbaterilor membrii Comisiei 

hotărăsc, cu majoritate de voturi de voturi, respingerea cererii de 

reexaminare a preşedintelui şi  menţinerea raportului iniţial de adoptare. 

  La punctul doi al ordinii de zi, în urma dezbaterilor membrii Comisiei 

hotărăsc, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu o serie de 

amendamente ale Comisiei.  
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   La punctul trei al ordinii de zi,  în urma dezbaterilor membrii Comisiei 

hotărăsc, cu majoritate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative.  

Având în vedere solicitarea Grupului Parlamentar al Partidului Naţional 

Liberal ca la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională să 

se facă înlocuirea domnului deputat Bordeianu Dan din funcţia de 

vicepreşedinte al comisiei cu domnul deputat Surugiu Iulian – Radu, 

preşedintele Comisiei  a supus votului propunerea iar aceasta a fost votată  în 

unanimitate.  

În zilele de 4 şi 5 februarie 2015, membrii Comisiei au efectuat studiu 

individual asupra proiectelor de lege şi ini ţiativelor legislative aflate în 

portofoliul Comisiei. 

La lucrările Comisiei, în ziua  de 3, 4 şi 5 februarie 2015, din totalul de 

25 membri, au fost prezenţi 21 deputaţi, şi anume: domnul preşedinte Ion 

Mocioalcă, domnul vicepreşedinte Iulian Radu-Surugiu, domnul 

vicepreşedinte Costică Canacheu, domnul vicepreşedinte Ion Răducanu, 

domnul secretar Ioan Benga, precum şi domnii deputaţi Eugen Bejenariu, 

Dan Bordeianu, Mihăiţă Calimente, Gheorghe Emacu, Ion Cristinel Marian, 

Niculae Mircovici, Constantin Moisii, Ioan Moldovan, Murgu Neagu, 

Ovidiu Alexandru Raeţchi, Cristian - Constantin Roman, Florin  Secară, 

Dénes Seres, Mihai Stănişoară, Iulian - Radu Surugiu,  Mihai Weber.  

 În zilele de 3, 4 şi 5 au absentat domnii deputaţi Petru Gabriel Vlase  

(înlocuit  în ziua de 3 februarie de domnul deputat Rădulescu Cristian 

Marian), Duşa Mircea (înlocuit în ziua de  3 februarie de către domnul 

deputat Grama Horia) şi domnul deputat Niţă Constantin (grupul Partidului 

Social Democrat) şi domnul deputat Valentin Rusu (grupul Partidului 

Naţional Liberal ). 

Preşedinte  

Ion Mocioalcă 


