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S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din 3 şi 4 iunie 2015 

 
În ziua de 3 iunie 2015, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările având 

următoarea ordine de zi:  

� Întâlnire cu reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe şi ai 

Ministerului Afacerilor Interne dedicată noii Politici Europene de 

Vecinătate în domeniul Migraţiei şi evoluţiilor recente din UE în 

domeniul migraţiei şi azilului.  

Şedinţă a fost organizată la iniţiativa Comisiei pentru politică externă şi 

a reunit membrii Comisiei pentru apărare, ai Comisiei pentru politică externă 

precum şi ai Comisiei pentru afaceri europene. 

Reprezentanţii executivului au prezentat problematica repartiţiei pe ţări 

a unor cote de imigranţi, conform ultimelor decizii luate la nivel european, 

precum şi capacitatea instituţională a Inspectoratului General pentru Imigrări 

de a face faţă noilor provocări. 

În ziua de 4 iunie 2015, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările având 

următoarea ordine de zi:  

1. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.291/2007 privind intrarea, staţionarea, 
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desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine 

pe teritoriul României (PLx 435/2015); 

2. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege privind modificarea 

şi completarea Legii nr.240/2013 pentru realizarea 

capabilităţii operaţionale aeriene cuprinse în Faza 1 a Etapei 

de tranziţie iniţială a Concepţiei de realizare graduală a 

capabilităţii de apărare aeriană în cadrul programului "Avion 

multirol al Forţelor Aeriene" (PLx 437/2015); 

3. Dezbaterea pe fond a propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.284/2005 privind regimul 

liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate (PLx 

422/2015); 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2015 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative (PLx 

433/2015); 

5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea OUG 195/2002 privind circulaţia 

pe drumurile publice (PLx 419/2015). 

Şedinţa a fost condusă de către domnul deputat Ion Mocioalcă, 

preşedintele Comisiei.  

La punctul 1 al ordinii de zi, preşedintele Comisiei a prezentat 

iniţiativa legislativă care urmăreşte modificarea Legii nr. 291/2007 în sensul 

implementării deciziilor adoptate la Summit-ul NATO din Ţara Galilor 

precum şi pentru punerea în aplicare a Planului de creştere a capacităţilor 

operaţionale a Alianţei.   

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitatea de voturi pentru să 

propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea unui raport favorabil, cu un 

amendament asupra articolului 3 care să clarifice situaţiile juridice diferite în 
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care se aprobă intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul 

forţelor armate străine pe teritoriul României.  

La punctul 2 al ordinii de zi, preşedintele a dat cuvântul 

reprezentanţilor Ministerului Apărării care au făcut menţiunea faptului că 

prin acest proiect de lege de modificare a Legii nr. 240/2013 se urmăreşte 

scutirea de la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente 

diferenţelor suplimentare de creanţe fiscale rezultate din regularizarea valorii 

bunurilor importante în conformitate cu reglementările Programului FMS.  

În urma acestor menţiuni, membrii Comisiei prezenţi la şedinţă, au dat 

un vot favorabil acestui proiect de lege, cu unanimitate de voturi pentru.  

La punctul 3 al ordinii de zi, reprezentantul Ministerului Afacerilor 

Interne a prezentat punctul de vedere negativ al Guvernului asupra acestei 

iniţiative legislative care prevedere o modificare la regimul liberei circulaţii 

a cetăţenilor români în străinătate, în sensul modificării termenelor de 

valabilitate a paşapoartelor electronice.  

În baza poziţiei exprimate de reprezentantul Guvernului, membrii 

Comisiei au hotărât respingerea acestei propuneri legislative.  

La punctul 4 al ordinii de zi, preşedintele de şedinţă a prezentat 

proiectul de lege în punctele care privesc aria de competenţă legislativă a 

Comisiei.  

După exprimarea punctului de vedere al MAI de către reprezentantul 

acestui minister, domnii deputaţi au hotărât, cu unanimitate de voturi pentru, 

acordarea unui aviz favorabil. 

La punctul 5 al ordinii de zi, preşedintele Comisiei a menţionat 

obiectul de reglementare al propunerii legislative de modificare a legislaţiei 

în domeniul circulaţiei pe drumurile publice, precizând totodată faptul că 

acesta a mai fost supusă dezbaterii Comisiei într-o şedinţă precedentă iar 

votul asupra formei finale a fost amânat. Reprezentantul MAI a precizat 

faptul că iniţiatorii au urmărit simplificarea procedurii de radiere din 
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circulaţiei a unui autovehicul, prin stabilirea în sarcina cumpărătorului a 

acestei obligaţii, precum şi prin instituirea unor sancţiuni în cazul 

neîndeplinirii acesteia în termenul de decădere.   

Membrii Comisiei au constatat că Guvernul nu susţine adoptarea 

acestei iniţiative legislative în forma prezentată pentru motivul că există un 

alt proiect de lege în dezbatere parlamentară care reglementează într-o 

manieră acoperitoare toate aspectele privitoare la obligarea, şi corelativ cu 

aceasta sancţionarea, persoanei care a dobândit dreptul de proprietate asupra 

unui vehicul şi nu a solicitat autorităţilor competente transcrierea transmiterii 

dreptului de proprietate. În baza acestor precizări, membrii Comisiei au 

avizat negativ această propunere legislativă, cu unanimitate de voturi pentru.  

La lucrările Comisiei, din totalul de 24 membri, au fost prezenţi 22 de 

deputaţi, şi anume: domnul preşedinte Ion Mocioalcă, domnii vicepreşedinţi 

Costică Canacheu, Ion Răducanu, Radu-Iulian Surugiu, domnii secretari 

Ioan Benga şi Dan Bordeianu, precum şi domnii deputaţi Eugen Bejenariu, 

Mihăiţă Calimente, Corneliu-Mugurel Cozmanciuc, Gheorghe Emacu, 

Niculae Mircovici, Constantin Moisii, Ioan Moldovan, Murgu Neagu, 

Constantin Niţă, Ovidiu Alexandru Raeţchi, Cristian-Constantin Roman, 

Mircea-Cornel Sămărtinean, Mihail Florin Secară, Dénes Seres, Petru 

Gabriel Vlase şi Mihai Weber şi au absentat domnii deputaţi Mircea Duşa 

din partea Grupului parlamentar PSD şi Valentin Rusu, din partea Grupului 

parlamentar PNL. 

 

 

Preşedinte, 

  

Ion Mocioalcă 


