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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din 25, 26 şi 27 octombrie 2016
În ziua de 25 octombrie 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 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2016
privind amenajarea spaţiului maritim, aviz, Plx- 460/2016;
2. Propunere legislativă privind “Legea Centenarului Marii Uniri de la
1 Decembrie 1918”, aviz, Plx- 466/2016;
3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele
măsuri fiscal-bugetare, şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative, aviz, Plx- 449/2016;
La primul punct al ordinii de zi, în urma dezbaterilor şi a opiniilor
exprimate, membrii Comisiei, cu unanimitate de voturi, au decis avizarea
favorabilă a proiectului de lege.
La

punctul

2

al

ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii

Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă.

1

La punctul 3 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor şi a punctelor de
vedere exprimate membrii comisiei au decis avizarea favorabilă, cu
amendamente ce se vor înainta comisiei de fond.
În continuarea şedinţei, este invitat în sală domnul Dragoş Tudorache,
ministrul afacerilor interne, care prezintă membrilor comisiei concepţia de
reorganizare a Departamentului de Protecţie Internă. Domnii deputaţi
adresează domnului ministru întrebări, solicită lămuriri şi adresează sugestii
utile în legătură cu subiectul discutat. Domnul Dragoş Tudorache
mulţumeşte călduros membrilor comisiei pentru întâlnire şi pentru discuţiile
fructuoase.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Ion Mocioalcă declară
închisă şedinţa Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională.
În zilele de 26 şi 27 octombrie membrii comisiei au desfăşurat studiu
individual asupra iniţiativelor legislative aflate în portofoliul comisiei.
La lucrările Comisiei au participat, din totalul de 26 de membri, un
număr de 16 deputaţi, şi anume: domnul preşedinte Ion Mocioalcă, domnul
vicepreşedinte Canacheu Costică, domnii secretari Benga Ioan şi Bordeianu
Dan şi domnii deputaţi Bejenariu Eugen, Calimente Mihaiţă, Căprar DorelGheorghe, Mircea Duşa, Moisii Constantin, Murgu Neagu, Niţă Constantin,
Ponta Victor-Viorel, Roman Cristian Constantin, Sămărtinean CornelMircea, Vlase Petru, Weber Mihai.
Au absentat deputaţii: Ion Răducanu, Emacu Gheorghe şi Marian Ion
Cristinel - UNPR, Surugiu Iulian-Radu, Cosmanciuc Corneliu Mugurel,
Raeţchi Ovidiu-Alexandru, Secară Florin Mihail, Rusu Valentin, Stroe Ionuţ
Marian, grupul politic al PNL şi Sereş Deneş, grupul politic UDMR.
Preşedinte,
Ion Mocioalcă
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