
   

  

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 

 

  

 

Comisia pentru apărare, ordine 
siguranță publică și națională 

București, 21.02.2019 
Nr.4c-15/…. 

 

SINTEZA  

lucrărilor Comisiei din 19, 20 și 21  februarie 2019  

 

În ziua de 20 februarie 2019, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor își desfăşoară lucrările având 

următoarea ordine de zi:  

1. Dezbaterea pe fond a propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.218 din 2002, privind organizarea şi funcţionarea 

Poliţiei Române – (PLx 719/2018) 

2. Dezbaterea pe fond propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind 

evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor 

români, precum şi pentru modificarea Legii nr.248/2005 privind 

regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate –( Plx 

21/2019) 

3. Reexaminarea  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  -  (PLx 505/2018) 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectul Legii arhivelor – (Plx 31/2019) 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.96/2018 privind prorogarea unor termene, 

precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative- (PLx 

29/2019) 

6. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de 

indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 162 din 1 august 

1991- ( PLx 12/2019) 

7. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative în domeniul drepturilor veteranilor de 

război, invalizilor şi văduvelor de război – ( PLx 36/2019) 

La punctul 1 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, adoptarea propunerii legislative 

cu amendamente.   

La punctul 2 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, amânarea dezbaterilor 

asupra  propunerii legislative.   

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

vedere exprimate de către reprezentanții Ministerului Apărării și ai A.N.A.P  



membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi menținerea raportului 

de adoptare cu o serie de amenadmente ce se regasesc în anexa raportului. 

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

vedere exprimate de către reprezentanții Arhivelor Naționale, membrii 

Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi avizarea favorabilă a proiectului 

de Lege. 

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

hotărât cu unanimitate de voturi avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

La punctele  6 și 7  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 amânarea dezbaterilor 

asupra inițiativelor legislative. 

În zilele de 19 și 21 februarie 2019, 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 19 februarie 2019 din totalul de 

21membri, au fost prezenţi 19 deputaţi, şi anume: domnul preşedinte Căprar 

Dorel - Gheorghe, domnii vicepreşedinţi Rodeanu Bogdan – Ionel și Raețchi 

Ovidiu Alexandru,  domnul secretar Mărgărit Mitic ă Marius, precum şi 

domnii deputaţi Apjok Norbert, Bejinariu Eugen,  Bontea Vlad, Cozmanciuc 

Corneliu Mugurel, Dobre Victor –Paul, Iftimie Neculai, Nicolae Georgescu  

Olteanu Daniel, Radu Babuș, Popescu Nicolae – Daniel, Prişcă Răzvan Sorin, 

Sămărtinean Cornel – Mircea, Surgent Marius-Gheorghe, Todor Adrian  și 

Weber Mihai au absentat  domnii deputați  Andrei Alexandru Ioan din partea 



grupului parlamentar al PSD și domnul Lupescu Dumitru din partea grupului 

USR. 

La activitățile Comisiei, în zilele de 20 și 21 februarie 2019 din totalul 

de 21 membri, au fost prezenţi 18 deputaţi, şi anume: domnul preşedinte 

Căprar Dorel - Gheorghe, domnii vicepreşedinţi Rodeanu Bogdan – Ionel și 

Raețchi Ovidiu Alexandru,  domnul secretar Mărgărit Mitic ă Marius, precum 

şi domnii deputaţi Apjok Norbert, Bejinariu Eugen,  Bontea Vlad, 

Cozmanciuc Corneliu Mugurel, Iftimie Neculai, Nicolae Georgescu  Olteanu 

Daniel, Radu Babuș, Popescu Nicolae – Daniel, Prişcă Răzvan Sorin, 

Sămărtinean Cornel – Mircea, Surgent Marius-Gheorghe, Todor Adrian  și 

Weber Mihai au absentat  domnii deputați  Andrei Alexandru Ioan din partea 

grupului parlamentar al PSD, Victor Paul Dobre din partea grupului 

parlamentar al Partidului Național Liberal și domnul Lupescu Dumitru din 

partea grupului USR. 

 

 

Preşedinte 

      Dorel – Gheorghe CĂPRAR 

 


