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PARLAMENTUL   ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTA ŢILOR 

 
Comisia pentru apărare, ordine                                      Bucureşti, 03.10.2016                                        
publică  şi  siguranţă  naţională                                                         Nr. 4c-12/403 
 

PROCES VERBAL al 

lucrărilor Comisiei din  27 septembrie  2016 

 
În ziua de  27 septembrie  2016, Comisia pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor îşi desfăşoară lucrările având 

următoarele puncte pe ordinea de zi :  

1. Dezbaterea propunerii legislative  privind completarea art.30 din 

Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor 

români în străinătate, actualizată (PLx 342/2016) 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de  Lege pentru completarea  art. 

11 din Ordonanţa Guvernului nr.29/1997 privind Codul aerian civil   

(PLx 357/2016) 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind înfiinţarea 

Institutului Naţional de Pregătire pentru Situaţii de Urgenţă din 

România ( PLx 351/2016 ) 

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative  pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice ( PLx 339/2016) 

5. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul 

European, Consiliu şi Banca Europeană de Investiţii privind stabilirea 

unui nou cadru de parteneriat cu ţările terţe bazat pe Agenda 

europeană privind migraţia. ( E 38/2016 ) 
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6. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul   

European şi Consiliu - Punerea în aplicare a Agendei europene 

privind securitatea pentru a combate terorismul şi a deschide calea 

către o uniune a securităţii efectivă şi autentică. ( E 30/2016 ) 

          La primul punct al ordinii de zi, în urma dezbaterilor şi a opiniilor 

exprimate, membrii Comisiei, cu unanimitate de voturi, au hotărât 

respingerea iniţiativei legislative.  

           La  punctul  2  al  ordinii de zi, în urma  dezbaterilor membrii 

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

proiectului  de Lege. 

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

vedere exprimate membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,  

avizarea negativă a propunerii legislative. 

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

vedere exprimate de către iniţiator şi reprezentantul  Ministerului Afacerilor 

Interne, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate  de voturi,  avizarea 

negativă a propunerii legislative. 

La punctele 5 şi 6 ale ordinii de zi , membrii Comisiei au luat act de 

documentele legislative şi au exprimat acordul asupra măsurilor propuse de 

Comisie.  

Dezbaterile asupra ordinii de zi fiind epuizate, domnul vicepreşedinte 

Ion Răducanu declară închisă şedinţa Comisiei  

 

Vicepreşedinte 
 

Ion Răducanu 
 


