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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din  12 și 13 septembrie 2018  

 

În ziua de 2 septembrie 2018, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor și-a desfăşurat lucrările având 

următoarea ordine de zi:  

 

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

de urgenţã a Guvernului nr.40/2018 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative - (PL-x nr. 

395/2018). 

2. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului 

între Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite privind 

protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate schimbate cu Biroul 

Mediatorului stabilit în baza Rezoluţiei Consiliului de Securitate 



nr.1904 (2009), semnat la New York, la 15 iunie 2017 - (PL-x nr. 

448/2018). 

3. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România. 

- (PL-x nr. 423/2018). 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Legii 

privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu 

caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, 

descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterea infracţiunilor sau 

al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi 

privind libera circulaţie a acestor date. - (PL-x nr. 424/2018). 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea 

producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc. - 

(PL-x nr. 436/2018). 

6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.42/2018 privind eficientizarea activităţii 

Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii- (PL-x nr. 416/2018). 

7. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru completarea art. 33 

din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice - (PL-x nr. 428/2018). 

8. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Legeprivind transferul drepturilor 

de pensie ale funcţionarilor şi agenţilor Uniunii Europene - (PL-x nr. 

425/2018). 



La punctul 1 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei 

hotărăsc cu unanimitate de voturi, amânarea proiectului de lege.   

La punctul 2 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor şi a punctelor de 

vedere exprimate de către reprezentanții ORNISS și MAE, membrii Comisiei 

hotărăsc cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege.   

La punctul 3 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei 

hotărăsc cu unanimitate de voturi, amânarea proiectului de lege.   

La punctul 4 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor şi a punctelor de 

vedere exprimate de către reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne, 

membrii Comisiei hotărăsc cu majoritate de voturi avizarea favorabilă a 

proiectului de lege.   

La punctul 5 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei 

hotărăsc cu unanimitate de voturi, amânarea proiectului de lege.   

La punctul 6 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei 

hotărăsc cu unanimitate de voturi, amânarea proiectului de lege.   

La punctul 7 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei 

hotărăsc cu unanimitate de voturi, amânarea proiectului de lege.   

La punctul 8 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei 

hotărăsc cu unanimitate de voturi avizarea favorabilă a proiectului de lege.   

În ziua de 13 septembrie, membrii Comisiei au participat la activitățile 

omagiale dedicate ”Zilei Pompierilor din România”.  

La activitățile Comisiei, în ziua de 12 și 13 septembrie  2018 din totalul 

de 20 membri, au fost prezenţi 18 deputaţi, şi anume: domnii vicepreşedinţi 

Rodeanu Bogdan – Ionel, Mocioalcă Ion, și Raețchi Ovidiu Alexandru,  



domnii secretari Andrei Alexandru Ioan și Lupescu Dumitru, precum şi 

domnii deputaţi Apjok Norbert, Bejinariu Eugen,  Bontea Vlad, Dobre Victor 

–Paul, Iftimie Neculai, Mărgărit Mitic ă-Marius, Olteanu Daniel, Pop 

Georgian, Popescu Nicolae – Daniel, Prişcă Răzvan Sorin, Sămărtinean 

Cornel – Mircea, Surgent Marius-Gheorghe și Weber Mihai și au absentat  

domnii deputați Căprar Dorel - Gheorghe din partea grupului parlamentar al 

PSD și Cozmanciuc Corneliu Mugurel din partea grupului parlamentar al 

PNL. 

 

 

Vicepreşedinte 

     Bogdan -Ionel RODEANU  

 


