
   

  

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 

 

  

 

Comisia pentru apărare, ordine 
siguranță publică și națională 

București, 13.11.2018 
Nr.4c-15/797 

 

SINTEZA  

lucrărilor Comisiei din 6,7 și 8 noiembrie  2018  

 

În ziua de 7 noiembrie 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 propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare. - (PL-x 

nr. 404/2018). 

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

de urgenţă a Guvernului nr.55/2018 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2011 privind atribuirea 

anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi 

securităţii. - (PL-x nr. 505/2018). 

3. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru completarea art.114 

alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

şi a art.55 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat. - (PL-

x nr. 624/2018). 



4. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege privind transmiterea unei părţi 

din imobilul Grindul Lupilor, aflat în domeniul public al statului, din 

administrarea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei ''Delta Dunării'', 

aflată în subordinea Ministerului Mediului, în administrarea 

Ministerului Apărării Naţionale. - (PL-x nr. 625/2018). 

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

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice. - (PL-x nr. 594/2018). 

6. Dezbaterea pe fond a propunerii legislative pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice. (PL-x nr. 610/2018). 

7. Dezbaterea pe fond a propunerii legislative pentru modificarea art.118 

alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice. (PL-x nr. 611/2018). 

8. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru modificarea art.5 

alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.102/2005 privind 

libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale 

Uniunii Europene, Spaţiul Economic European şi a cetăţenilor 

Confederaţiei Elveţiene. - (PL-x nr. 566/2018). 

9. Dezbaterea pe fond a propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea 

adunărilor publice. - (PL-x nr. 467/2018). 

10. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

participării României la sistemul Naţiunilor Unite al Echipelor de 

evaluare şi coordonare în caz de dezastre, precum şi pentru completarea 

anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea 



plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la 

care România este parte. - (PL-x nr. 645/2018). 

11. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege  pentru aprobarea plăţii 

cotizaţiei anuale în vederea participării la Centrul Internaţional pentru 

Cercetări Arhivistice, precum şi pentru completarea anexei nr.1 la 

Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor 

la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este 

parte. - (PL-x nr. 646/2018). 

La propunerea domnului președinte Dorel - Gheorghe Căprar, membrii 

Comisiei au aprobat cu unanimitate de voturi completarea ordinii de zi și 

introducerea la punctul 12 a acesteia  dezbaterilor pe fond asupra proiectului 

de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.67/2018 

pentru completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.66/2017 

privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării şi 

producerii de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în vederea 

asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a 

populaţiei - (PL-x nr. 535/2018). 

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

hotărât continuarea dezbaterilor asupra proiectului de lege în ședința 

următoare.  

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

vedere exprimate de către reprezentanții Ministerului Apărării Naționale,  

membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului 

de lege.   

La punctul 3 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor şi a punctelor de 

vedere exprimate de către reprezentanții Ministerului Apărării Naționale,  



membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului 

de lege.   

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

vedere exprimate de către reprezentanții Ministerului Apărării Naționale,  

membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului 

de lege.   

La punctul 5 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor şi a punctelor de 

vedere exprimate de către reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne,  

membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului 

de lege. 

La punctul 6 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor şi a punctelor de 

vedere exprimate de către reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne,  

membrii Comisiei au hotărât cu majoritate de voturi, respingerea proiectului 

de lege. 

La punctul 7 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor şi a punctelor de 

vedere exprimate de către reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne,  

membrii Comisiei au hotărât cu majoritate de voturi, respingerea proiectului 

de lege. 

La punctul 8 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor şi a punctelor de 

vedere exprimate de către reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe,  

membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului 

de lege. 

La punctul 9 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor şi a punctelor de 

vedere exprimate de către reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne,  

membrii Comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor asupra propunerii 

legislative.   



La punctul 10 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor şi a punctelor de 

vedere exprimate de către reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne,  

membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 

proiectului de lege.   

La punctul 11 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor şi a punctelor de 

vedere exprimate de către reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne,  

membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 

proiectului de lege.   

La punctul 12 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor şi a punctelor de 

vedere exprimate de către reprezentanții Ministerului Apărării Naționale,  

membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului 

de lege.   

În ziua de 6 noiembrie, membrii Comisiei au efectuat o vizită de 

informare la Statul Major al Forțelor Aeriene cu deplasare la Bazele Aeriene 

Borcea, și Mihail Kogălniceanu.  

În ziua de 8 noiembrie, membrii Comisiei au desfășurat studiu individual 

asupra inițiativelor legislative aflate în portofoliul Comisiei pentru apărare 

ordine publică şi siguranţă naţională 

La activitățile Comisiei, în ziua de 7 noiembrie  2018 din totalul de 20 

membri, au fost prezenţi 17 deputaţi, şi anume: domnul preşedinte Căprar 

Dorel - Gheorghe, domnii vicepreşedinţi Mocioalcă Ion, Rodeanu Bogdan – 

Ionel și Raețchi Ovidiu Alexandru,  domnii secretari Andrei Alexandru Ioan și 

Lupescu Dumitru, precum şi domnii deputaţi, Bejinariu Eugen,  Bontea Vlad, 

Cozmanciuc Corneliu Mugurel, Victor Paul Dobre, Iftimie Neculai, Mărgărit 

Mitică-Marius, Popescu Nicolae – Daniel, Prişcă Răzvan Sorin, Sămărtinean 

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

domnii deputați Apjok Norbert din partea grupului parlamentar al UDMR, 



Olteanu Daniel din partea grupului parlamentar al ALDE, și Pop Georgian 

(înlocuit de domnul deputat Adrian Todor ) din partea grupului parlamentar al 

PSD. 

La activitățile Comisiei, în zilele de 6 și 8 noiembrie 2018 din totalul de 

20 membri, au fost prezenţi 17 deputaţi, şi anume: domnul preşedinte Căprar 

Dorel - Gheorghe, domnii vicepreşedinţi Mocioalcă Ion, Rodeanu Bogdan – 

Ionel și Raețchi Ovidiu Alexandru,  domnii secretari Andrei Alexandru Ioan și 

Lupescu Dumitru, precum şi domnii deputaţi, Bejinariu Eugen,  Bontea Vlad, 

Cozmanciuc Corneliu Mugurel, Victor Paul Dobre, Iftimie Neculai, Mărgărit 

Mitică-Marius, Popescu Nicolae – Daniel, Prişcă Răzvan Sorin, Sămărtinean 

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

domnii deputați Apjok Norbert din partea grupului parlamentar al UDMR, 

Olteanu Daniel din partea grupului parlamentar al ALDE și Pop Georgian din 

partea grupului parlamentar al PSD. 

 

Preşedinte 

      Dorel – Gheorghe CĂPRAR 


