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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din 15 şi 17 martie 2016

În ziua de 15 martie şedinţa Comisiei pentru apărare, ordine publică
şi siguranţă naţională din Camerei Deputaţilor s-a desfăşurat având patru
puncte pe ordinea de zi:
1. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2015 privind unele măsuri pentru
realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi
pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PLx 887/2015).
2. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege privind modificarea şi
completarea art.10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.82/2006
pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni
militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat (PLx
22/2016).
3. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege privind modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2006 pentru
recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare

şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat (PLx
23/2016).
4. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, (PLx 60/2016).
La punctul 1 al ordinii de zi preşedintele comisiei a dat cuvântul
reprezentantului Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu
mediul de afaceri, domnul secretar de stat Neculai Banea pentru a prezenta
principalele prevederi ale actului normativ supus dezbaterii. În urma
însuşirii de către membrii comisiei a amendamentelor propuse, s-a supus la
vot propunerea adoptării proiectului de lege. Cu unanimitate de voturi,
proiectul de lege a fost adoptat.
La punctul 2 al ordinii de zi reprezentantul Ministerului Apărării
Naţionale, secretarul de stat Otilia Sava a exprimat punctul de vedere al
instituţiei. Dl Preşedinte a supus la vot propunerea de

respingere a

proiectului de Lege privind modificarea şi completarea art. 10 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.82/2006 pentru recunoaşterea
meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea
unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, prevederile acestuia
urmând a fi preluate în cealaltă iniţiativă, cu acelaşi obiect, (PLx.22/2016).
La punctul 3 al ordinii de zi în urma punctului de vedere exprimat de
către Otilia Sava, secretar de stat în Ministerul Apărării Naţionale,
preşedintele comisiei a supus la vot propunerea de adoptare a proiectului de
lege, cu amendamentele adoptate.
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Membrii comisiei au decis prin vot unanim adoptarea proiectului.
La punctul 4 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor generale, membrii
Comisiei pentru apărare au decis, cu unanimitate de voturi, adoptarea uni
aviz favorabil.
Constatând că ordinea de zi a fost epuizată, domnul preşedinte Ion
Mocioalcă a declarat închisă şedinţa.
În ziua de 17 martie 2016, membrii Comisiei pentru apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor au efectuat studiu
individual asupra proiectelor şi iniţiativelor legislative aflate în portofoliul
Comisiei.
În ziua de 15 martie 2016 din numărul total al membrilor Comisiei
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (27) au fost prezenţi 23
(domnul preşedinte Mocioalcă Ion, domnii vicepreşedinţi Răducanu Ion şi
Surugiu Iulian-Radu, domnii secretari Benga Ioan şi Bordeianu Dan,
precum şi domnii deputaţi Bejinariu Eugen, Calimente Mihăiţă,
Cozmanciuc Corneliu-Mugurel, Duşa Mircea, Emacu Gheorghe, Marian
Ion Cristinel, Mircovici Niculae, Moisii Constantin, Moldovan Ioan, Murgu
Neagu, Niţă Constantin, Ponta Victor-Viorel, Roman Cristian-Constantin,
Raeţchi Ovidiu Alexandru, Sămărtinean Cornel-Mircea, Secară Florin
Mihail, Seres Dénes, Weber Mihail) şi au absentat domnii deputaţi
Canacheu Costică şi Rusu Valentin din Grupul parlamentar al Partidului
Naţional Liberal şi domnii deputaţi Căprar Dorel-Gheorghe şi Vlase Petru
Gabriel (delegaţie) din Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat.
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În ziua de 17 martie 2016 din numărul total al membrilor Comisiei
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională (27) au fost prezenţi 24
(domnul preşedinte Mocioalcă Ion, domnul vicepreşedinte Răducanu Ion,
domnii secretari Benga Ioan şi Bordeianu Dan, precum şi domnii deputaţi
Bejinariu Eugen, Calimente Mihăiţă, Cozmanciuc Corneliu-Mugurel, Duşa
Mircea, Emacu Gheorghe, Marian Ion Cristinel, Mircovici Niculae, Moisii
Constantin, Moldovan Ioan, Murgu Neagu, Niţă Constantin, Ponta VictorViorel,

Roman

Cristian-Constantin,

Raeţchi

Ovidiu

Alexandru,

Sămărtinean Cornel-Mircea, Secară Florin Mihail, Seres Dénes, Vlase
Petru Gabriel şi Weber Mihail) şi au absentat domnii deputaţi Canacheu
Costică, Surugiu Iulian-Radu (delegaţie), Rusu Valentin din Grupul
parlamentar al Partidului Naţional Liberal şi domnul deputat Căprar DorelGheorghe din Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat.

Preşedinte,
Ion Mocioalcă

Întocmit , consilier parlamentar
George Cucu
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