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Comisia pentru apărare, ordine         Bucureşti, 16.10.2015                                         
publică  şi  siguranţă  naţională                                                               Nr. 4c-12/304 

 

 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 13, 14 şi 15 octombrie 2015 

 
În ziua de 13 octombrie 2015, Comisia pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor îşi desfăşoară lucrările având pe 

ordinea de zi:  

1. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege  privind regimul deţinerii şi 

utilizării armamentului din dotare şi operaţiunile cu arme şi muniţii în 

sistemul administraţiei penitenciare (PLx 610/2015); 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege referitor la modificarea şi 

completarea Legii nr. 5/2014 privind unele măsuri pentru facilitarea 

schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările normelor de 

circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea executării 

sancţiunilor aplicate acestor încălcări (PLx 643/2015); 

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

completarea Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor 

comemorative de război (PLx 632/2015). 

La punctul 1 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor şi a punctului de 

vedere exprimat de către directorul general al Administraţiei Naţionale a 

Penitenciarelor, domnul Bejan Claudiu, membrii comisiei hotărăsc, cu 
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unanimitate de voturi, să propună Plenului adoptarea proiectului de lege cu 

amendamentele din anexă. 

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

vedere exprimat de către doamna Alexe Irina, secretar general adjunct în 

Ministerul Afacerilor Interne, comisia hotărăşte avizarea favorabilă a 

proiectului de Lege. 

La punctul 3 al ordinii de zi, reprezentantul Ministerului Apărării 

Naţionale este invitat să prezinte punctul de vedere al instituţiei pe care o 

reprezintă. În urma dezbaterilor generale, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de adoptare a proiectului de 

Lege cu o serie de amendamente, ce vor fi cuprinse in anexă.  

Constatând că ordinea de zi a fost epuizată, domnul preşedinte 

Mocioalcă Ion declară închisă şedinţa comisiei pentru apărare. 

În zilele de 14 şi 15 octombrie 2015, membrii Comisiei pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională efectuează studiu individual asupra 

proiectelor şi ini ţiativelor legislative rămase în dezbaterea comisiei. 

 

 

Preşedinte,  

Ion Mocioalcă 
 


