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PARLAMENTUL   ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTA ŢILOR 

Comisia pentru apărare, ordine         Bucureşti, 18.03.2015                                         
publică  şi  siguranţă  naţională                                                      Nr. 4c-12/97 

 

 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din data de 17 martie 2015 

 
În ziua de 17 martie 2015, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor îşi desfăşoară lucrările având 

următoarea ordine de zi:  

1. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi 
muniţiilor (PLx 673/2013);  

2. Dezbaterea pe fond a propunerii legislative pentru modificarea 
alin.(2) al art.25 din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şi 
muniţiilor (PLx 118/2015);  

3. Dezbaterea pe fond a propunerii legislative pentru modificarea 
anexei la Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şi al 
muniţiilor (PLx 206/2015); 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2008 privind 
organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri 
de urgenţă (Plx 128/2015); 

5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind amenajările 
rutiere destinate autovehiculelor cu regim prioritar precum şi 
dotarea cu sisteme de semaforizare inteligentă (PLx 222/2015); 

6. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului, precum 
şi pentru modificarea art.7 alin.(2) din Legea nr.364/2004 privind 
organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciar (PLx 39/2015); 

7. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative în domeniul protecţiei civile şi al 
situaţiilor de urgenţă (PLx 175/2015); 
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8. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.27/2014 privind finanţarea instituţiilor 
de învăţământ superior militar, de ordine publică şi securitate 
naţională (PLx 121/2015); 

9. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru modificarea art.4 
alin.(2) din Legea nr.226/2011 privind reparaţiile morale şi 
materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv 
din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961(PLx 
138/2015); 

10. Dezbaterea pe fond a propunerii legislative privind instituirea unor 
drepturi pentru personalul care a participat la acţiuni militare în 
afara teritoriului statului roman (PLx 163/2015). 

 

La lucrările Comisiei, din totalul de 26 membri, sunt prezenţi 24 

deputaţi. 

Şedinţa este condusă de către domnul deputat Ion Mocioalcă, 

preşedintele Comisiei.  

 În deschiderea şedinţei, preşedintele de Comisie anunţă ordinea de zi 

şi le propune membrilor comisiei să dezbată primele trei puncte de pe 

ordinea de zi cu întocmirea unui raport comun, în considerarea faptului că, 

toate iniţiativele legislative se referă la modificările aceluiaşi act normativ, 

respectiv Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor. Totodată, 

domnia sa menţionează faptul că aceste puncte au făcut obiectul dezbaterilor 

şedinţei comisiei din data de 10 martie a.c., dar extinderea discuţiilor s-a  

impus în considerarea complexității modificărilor.  

La punctele 1, 2 şi 3 al ordinii de zi, preşedintele Comisiei dă cuvântul  

reprezentanţilor M.A.I., respectiv domnului secretar de stat Bogdan 

Tohăneanu şi membrilor Inspectoratului General al Poliţiei Române – 

Serviciul Arme,  care susţin adoptarea primei inițiative legislative și 

sugerează modalitatea de formulare a unor amendamente. În cursul 

dezbaterilor, iau cuvântul, în vederea clarificări unor aspecte domnii deputaţi 

Mihai Weber, Ion Benga, Mihăiţă Calimente. În finalul discuțiilor, membrii 
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Comisiei sunt de acord cu aceste precizări şi hotărăsc, cu unanimitate de 

voturi pentru, să adopte un raport comun favorabil cu amendamente.  

La punctul 4 al ordinii de zi, preşedintele Comisiei îi dă cuvântul 

reprezentantului STS, domnul general Marcel Opriş care prezintă în extenso 

consideraţiile care stau la baza proiectului de Lege pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea şi 

funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă (Plx 

128/2015). 

În cursul dezbaterilor i-au luat cuvântul domnii deputaţi Ion Benga şi 

domnul deputat Mihăiţă Calimente.  

În final, membrii Comisiei hotărăsc, cu unanimitate de voturi, avizarea 

favorabilă a proiectului de lege.   

 La punctul 5 al ordinii de zi, domnii deputaţi analizează propunerea 

legislativă privind amenajările rutiere destinate autovehiculelor cu regim 

prioritar precum şi dotarea cu sisteme de semaforizare inteligentă (PLx 

222/2015). Domnul secretar de stat Bogdan Tohăneanu invocă  motivele 

pentru care Guvernul nu susţine adoptarea acestei propunerii legislative. 

Membrii Comisiei decid, cu majoritate de voturi, având în vedere 

abţinerea vicepreşedintelui comisiei, domnul deputat Radu-Iulian Surugiu, să 

avizeze negativ propunerea legislativă.  

La punctul 6 al ordinii de zi, preşedintele comisiei le precizează  

membrilor comisiei că sunt sesizați cu dezbaterea şi avizarea proiectului de 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul 

poliţistului, precum şi pentru modificarea art.7 alin.(2) din Legea 

nr.364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare (PLx 

39/2015). Preşedintele precizează că a fost întocmit, de către comisie, un 

raport de adoptare cu amendamente care a fost înaintat plenului, dar în 

şedinţa de plen din 4 martie 2015, la solicitarea Grupului parlamentar al 

PNL, proiectul de lege a fost retrimis comisiei pentru o nouă analiză. 
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Domnul secretar de stat Bogdan Tohăneanu arată că acest proiect de 

lege este susţinut de către Guvern, respectiv de către Ministerul 

Administraţiei şi Internelor în forma sa iniţiată dezbătută de Comisie.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei decid în unanimitate să 

întocmească un raport suplimentar în care să-şi menţină propunerea 

precedentă de adoptare a proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

La punctul 7 al ordinii de zi, preşedintele comisiei prezintă proiectul de 

Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 

protecţiei civile şi al situaţiilor de urgenţă (PLx 175/2015). 

Membrii comisiei decid, în unanimitate, întocmirea unui raport de 

respingere asupra proiectului de lege. 

La punctul 8 al ordinii de zi, preşedintele Comisiei arată că, comisia 

este sesizată pentru dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.27/2014 privind finanţarea instituţiilor de 

învăţământ superior militar, de ordine publică şi securitate naţională (PLx 

121/2015) și asupra acestei inițiative legislative a fost depus un amendament 

de către domnul deputat Micea Duşa, Ministru Apărării Naţionale. 

Preşedintele comisiei îi dă cuvântul doamnei secretar de stat Otilia 

Sava, care prezintă și susține proiectul de lege  şi amendamentul propus. 

În urma dezbaterilor, domnii deputaţi hotărăsc, cu unanimitate de 

voturi, adoptarea unui raport favorabil asupra proiectului de lege. 

La punctul 9 al ordinii de zi, se dezbate proiectul de Lege pentru 

modificarea art.4 alin.(2) din Legea nr.226/2011 privind reparaţiile morale şi 

materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată 

în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961(PLx 138/2015). 

În urma discuţiilor purtate, membrii comisiei decid, cu unanimitate de 

voturi, să propună Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea acestui proiect de 

lege.  
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La punctul 10 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională dezbat propunerea legislativă privind 

instituirea unor drepturi pentru personalul care a participat la acţiuni militare 

în afara teritoriului statului roman (PLx 163/2015). 

În urma discuţiilor se decide, cu unanimitate de voturi, adoptarea unui 

raport negativ asupra propunerii legislative. 

La finalul dezbaterilor, preşedintele de şedinţă declară închise lucrările 

Comisiei. 

 

Preşedinte,  

 

Ion Mocioalcă 

 

 

 

 
 
 
 
Consilier,  
Aida D.D.Dumitrescu 


