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S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din  8, 9 şi 10 octombrie 2013 

În ziua de 8 octombrie 2013, Comisia pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările având următoarele puncte pe 

ordinea de zi:  

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 60/2013 pentru completarea art. 4 alin. (1) din Legea 

nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul 

managementului substanţelor chimice ( PLx 316/2013)  

2. Propunere de Decizie a Consiliului de abrogare a deciziei 

2007/124/CE, Euratom a Consiliului ( COM (2013)580) 

3.  Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.656/2002 pentru 

prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru 

instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor 

de terorism  (PLx 337/2013) 

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

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

proiectului de lege.  

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

punctului de vedere prezentat de către reprezentantul Ministerului 
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Afacerilor Interne, membrii Comisiei pentru apărare au hotărât că a fost  

respectat principiul subsidiarităţii în cazul actului normativ aflat în discuţie. 

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

pentru apărare, cu unanimitate de voturi pentru, au hotărât să avizeze 

favorabil proiectul de lege.  

 În zilele de 9 şi 10 octombrie, membrii Comisiei pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională au efectuat studiu individual asupra 

proiectelor şi iniţiativelor legislative rămase în dezbaterea Comisiei.  

 În zilele de 8, 9 şi 10 octombrie 2013 din numărul total al membrilor 

Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Camera 

Deputaţilor (24),  au fost prezenţi 20 deputaţi (domnii deputaţi Mocioalcă 

Ion, Canacheu Costică, Scutaru George, Emacu Gheorghe, Vlase Petru 

Gabriel, Bejinariu Eugen, Benga Ioan, Bordeianu Dan, Calimente Mihăiţă, 

Cozmanciuc Cornelui-Mugurel, Mircovici Niculae, Moisii Constantin, 

Murgu Neagu, Raeţchi Ovidiu Alexandru, Răducanu Ion, Roman Cristian-

Constantin, Seres Dènes, Stănişoară Mihai, Weber Mihai şi Secară Florin 

Mihail) şi au absentat 4 (domnii deputaţi Duşa Mircea  şi Niţă Constantin 

din Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat şi domnii Stroe Ionuţ 

Marian şi Rusu Valentin din Grupul parlamentar al Partidului Naţional 

Liberal ). 

                                                 Vicepreşedinte 
 

   George Scutaru  
 
 

Consilier parl. Luminiţa Oprea  
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