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Comisia pentru apărare, ordine         Bucureşti,06.03.2015                                         
publică  şi  siguranţă  naţională                                                     Nr. 4c-12/73 

 

 

S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din 3 şi 5 martie 2015 

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

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

ordinea de zi următoarele proiecte:  

1. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.22/2014 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.122/2006 privind azilul în România (PL x 59/2015); 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea lit. b) a art.3 din Ordonanţa de urgenţa nr.34/2008 privind 

organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de 

urgenţă (Pl x 88/2015); 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru constituirea, 

organizarea şi funcţionarea Corpului experţilor şi evaluatorilor tehnici 

auto din România (Pl x 85/2015); 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea art.1 din 

Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri 

invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război (PL x 86/2015). 

Şedinţa a fost condusă de către domnul deputat Ion Răducanu, 

vicepreşedintele Comisiei.  
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 În deschiderea şedinţei, preşedintele de şedinţă a anunţat prezenţa 

domnului secretar de stat Bogdan Tohăneanu din partea Ministerului 

Afacerilor Interne. 

La punctul 1 al ordinii de zi, domnul secretar de stat a prezentat 

principalele modificări aduse de această ordonanţă care are drept obiect de 

reglementare armonizarea legislaţiei naţionale cu prevederile europene în 

materie de azil, urmărind în primul rând implementarea modificărilor aduse 

prin Regulamentul Dublin III.   

În urma prezentării f ăcute de domnul secretar de stat Tohăneanu, 

membrii Comisiei au hotărât în unanimitate să voteze favorabil iniţiativa 

legislativă.  

La punctul 2 al ordinii de zi, preşedintele de şedinţă a prezentat 

propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea lit. b) a art.3 din 

Ordonanţa de urgenţa nr.34/2008, care urmăreşte includerea serviciului 

Salvamont în rândul agenţiilor specializate de intervenţie.  

Membrii Comisiei, constatând că obiectivul urmărit prin această 

modificare legislativă poate fi atins printr-o completare a Hotărârii 

Guvernului nr. 77/2003, au hotărât să acorde un aviz negativ acestei 

propuneri legislative.  

  La punctul 3 al ordinii de zi, în urma numeroaselor dezbateri pe 

marginea oportunităţii creării unui corp al experţilor şi evaluatorilor tehnici 

auto, domnii deputaţi au votat, cu majoritate de voturi, avizarea negativa a  

acestei iniţiative legislative.  

La punctul 4 al ordinii de zi, membrii Comisiei au susţinut majorarea 

cu 50% a indemnizaţiilor acordate invalizilor şi veteranilor de război şi prin 

urmare, au adoptat un aviz favorabil.   

La lucrările Comisiei, din totalul de 26 membri, au fost prezenţi 24 de 

deputaţi, şi anume: domnul preşedinte Ion Mocioalcă, domnii vicepreşedinţi 

Costică Canacheu, Ion Răducanu, Radu-Iulian Surugiu, domnii secretari 
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Ioan Benga şi Petru Gabriel Vlase precum şi domnii deputaţi Eugen 

Bejenariu, Dan Bordeianu, Mihăiţă Calimente, Corneliu-Mugurel 

Cozmanciuc, Gheorghe Emacu, Ion Cristinel Marian, Niculae Mircovici, 

Constantin Moisii, Ioan Moldovan, Murgu Neagu, Constantin Niţă, Ovidiu 

Alexandru Raeţchi, Cristian-Constantin Roman, Mircea-Cornel Sămărtinean, 

Mihail Florin Secară, Dénes Seres, Mihai Stănişoară, şi Mihai Weber şi au 

absentat domnii deputaţi Mircea Duşa din partea Grupului parlamentar PSD 

şi Valentin Rusu, din partea Grupului parlamentar PNL. 

 

În ziua de 5 martie 2015, membrii Comisiei au luat act de noile 

proiecte de legi şi propuneri legislative cu care a fost sesizată Comisia şi au 

hotărât să efectueze studiu individual asupra acestor iniţiative.  

La lucrările Comisiei, din totalul de 26 membri, au fost prezenţi 23 

deputaţi, şi anume: domnul preşedinte Ion Mocioalcă, domnii vicepreşedinţi 

Costică Canacheu, Ion Răducanu, Radu-Iulian Surugiu, domnii secretari 

Ioan Benga şi Petru Gabriel Vlase precum şi domnii deputaţi Eugen 

Bejenariu, Dan Bordeianu, Mihăiţă Calimente, Corneliu-Mugurel 

Cozmanciuc, Gheorghe Emacu, Ion Cristinel Marian, Niculae Mircovici, 

Ioan Moldovan, Murgu Neagu, Constantin Niţă, Ovidiu Alexandru Raeţchi, 

Cristian-Constantin Roman, Mircea-Cornel Sămărtinean, Mihail Florin 

Secară, Dénes Seres, Mihai Stănişoară, şi Mihai Weber şi au absentat domnii 

deputaţi Mircea Duşa şi Constantin Moisii din partea Grupului parlamentar 

PSD şi Valentin Rusu, din partea Grupului parlamentar PNL. 

 

 

 

Vicepreşedinte  

Ion Răducanu 


