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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 17- 19 decembrie 2018  

 

În ziua de 17 decembrie 2018, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor și-a desfăşurat lucrările împreună 

cu  Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a Senatului, 

având următoarea ordine de zi:  

Scrisoarea domnului Klaus Werner Iohannis, Președintele României, 

referitoare la participarea forțelor Armatei României și Ministerului Afacerilor 

Interne la misiuni și operații în afara teritoriului național în anul 2019 și 

extinderea ariei de dislocare a forțelor armate prin includerea teritoriului 

statului Qatar în cadrul Coaliției Internaționale antiISIL/Daesh. 

În urma dezbaterilor și a punctelor de vedere exprimate de reprezentanții 

Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Afacerilor Interne, membrii 



celor două comisii au hotărât cu unanimitate de voturi, prezentarea plenului 

reunir a unui raport de admitere asupra scrisorii Președintelui României.   

În ziua de 17 decembrie 2018, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor și-a desfăşurat lucrările având 

următoarea ordine de zi:  

Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.44/2004 privind integrarea 

socială a străinilor care au dobândit protecţie internaţională sau un drept 

de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale 

Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European - (PLx 447/2018). 

În urma dezbaterilor și a punctelor de vedere exprimate de reprezentanții 

Ministerului Afacerilor Interne, membrii Comisiei pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă au hotărât cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a 

proiectului de lege.  

În ziua de 18 decembrie, membrii Comisiei au desfășurat studiu 

individual asupra inițiativelor legislative aflate în portofoliul Comisiei pentru 

apărare ordine publică şi siguranţă naţională. 

La activitățile Comisiei, în zilele de 17, 18 și 19 decembrie 2018 din 

totalul de 21 membri, au fost prezenţi 21 deputaţi, şi anume: domnul 

președinte 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 Mitic ă-Marius, Olteanu Daniel, Pop 

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

Cornel – Mircea, Surgent Marius-Gheorghe,  Todor Adrian, precum și Weber 



Mihai și a absentat domnul  deputat Apjok Norbert din partea grupului 

parlamentar al UDMR. 

 

Preşedinte,  

Dorel-Gheorghe CĂPRAR  

 


