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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din 14 şi 16 iunie 2016

În ziua de 14 iunie 2016, Comisia pentru apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările având
următoarele puncte pe ordinea de zi :
1. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii
nr.17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor ( PLx
255/2016 )
2. Proiect de Lege privind declararea zilei de 26 octombrie - Ziua
Mişcării de Rezistenţă Armată Anticomunistă din 1944-1962,
ziua Partizanilor Anticomunişti ( PLx 231/2016 )
3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.5 din Legea
nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor ( PLx
159/2016)
4. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de sediu între
România şi Centrul sud-est European de Aplicare a Legii, semnat
la Bucureşti, la 22 iulie 2015 ( PLx 258/2016)
5. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 6/2016 privind unele măsuri pentru punerea în
executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în
procesul penal ( PLx 250/2016)
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La primul punct al ordinii de zi, în urma dezbaterilor şi a opiniilor
exprimate de către membrii Comisie, cu unanimitate de voturi , au hotărât
amânarea dezbaterilor pentru a se putea clarifica aspectele ridicate de
Consiliul Legislativ.
La punctul 2 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor şi a punctelor de
vedere exprimate de către membrii Comisie, cu unanimitate de voturi, au
hotărât amânarea dezbaterilor.
La punctul 3 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor membrii Comisiei
au hotărât, cu unanimitate de voturi adoptarea cu amendamente a proiectului
de Lege.
La punctul 4 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor membrii Comisiei
au hotărât, adoptarea cu unanimitate de voturi a proiectului de Lege.
La punctul 5 al ordinii de zi, în urma

dezbaterilor şi a opiniilor

exprimate de către membrii Comisie, cu unanimitate de voturi au hotărât
amânarea dezbaterilor.
În ziua de 16 iunie 2016, membrii Comisiei au efectuat studiu
individual asupra proiectelor de lege şi iniţiativelor legislative aflate în
portofoliul Comisiei.
La lucrările Comisiei, în zilele de 14 şi 16 iunie din totalul de 27
membri, au fost prezenţi 23 deputaţi, şi anume: domnul preşedinte Ion
Mocioalcă, domnii vicepreşedinţi Canacheu Costică, Răducanu Ion şi
Surugiu Iulian-Radu, domnii secretari Benga Ioan şi Bordeianu Dan, precum
şi domnii deputaţi Bejinariu Eugen, Calimente Mihăiţă, Căprar Dorel
Gheorghe, Duşa Mircea, Emacu Gheorghe, Marian Ion Cristinel, Mircovici
Niculae, Moisii Constantin, Moldovan Ioan, Murgu Neagu, Niţă Constantin,
Roman Cristian-Constantin,

Sămărtinean Cornel-Mircea, Secară Florin
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Mihail, Vlase Petru Gabriel, Seres Dénes şi Weber Mihai şi au absentat
domnii deputaţi Cozmanciuc Corneliu – Mugurel, domnul Rusu Valentin şi
Raeţchi Ovidiu Alexandru din Grupul parlamentar al Partidului Naţional
Liberal şi domnul deputat Ponta Victor – Viorel.
Preşedinte
Ion Mocioalcă
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