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S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din 12 şi 14 aprilie 2016 

 

În ziua de 12 aprilie s-au desfăşurat lucrările Comisiei pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională din Camerei Deputaţilor, care au avut  

pe ordinea de zi:  

1. Dezbaterea pe fond a propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii 550 din 29 noiembrie 2004 privind organizarea şi 

funcţionarea Jandarmeriei Române (Plx 47/2016). 

2. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2016 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului (PLx 101/2016). 

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

completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului (PLx 102/2016). 

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea 

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

drumurile publice (Plx 116/2016). 
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5. Comunicare privind planul de acţiune pentru consolidarea 

combaterii finanţării terorismului (E11/2016). 

6. Comunicare privind stadiul de realizare a acţiunilor prioritare din 

cadrul Agendei europene privind migraţia (E13/2016).  

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

vedere exprimat de către reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne, 

membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea propunerii 

legislative. 

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

vedere exprimat de către reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne, 

membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea 

proiectului de Lege. 

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

vedere exprimat de către reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne, 

membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea 

proiectului de Lege. 

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

punctului de vedere exprimat de către reprezentantul Ministerului 

Afacerilor Interne, membrii Comisiei pentru apărare au decis cu majoritate 

de voturi avizarea negativă a propunerii legislative. 
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La punctul 5 al ordinii de zi în urma dezbaterilor generale, membrii 

comisiei au luat act de comunicarea planului de acţiune pentru consolidarea 

combaterii finanţării terorismului. 

La punctul 6 al ordinii de zi în urma dezbaterilor generale, membrii 

comisiei au luat act de comunicarea privind stadiul de realizare a acţiunilor 

prioritare din cadrul Agendei europene privind migraţia. 

În ziua de 14 aprilie 2016, membrii Comisiilor pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor au participat la 

întâlnirea cu delegaţia Comisiei pentru afaceri externe şi europene, apărare, 

cooperare şi imigrare din Camera Deputaţilor a Marelui Ducat de 

Luxemburg, condusă de domnul Marc Angel, preşedintele comisiei. 

În ziua de 12 şi 14 aprilie 2016, din numărul total al membrilor 

Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Camera 

Deputaţilor (27), au fost prezenţi 22 (domnul preşedinte Mocioalcă Ion, 

domnii vicepreşedinţi Canacheu Costică, Răducanu Ion şi Surugiu Iulian-

Radu, domnii secretari Benga Ioan şi Bordeianu Dan, precum şi domnii 

deputaţi Bejinariu Eugen, Calimente Mihăiţă, Cozmanciuc Corneliu-

Mugurel, Duşa Mircea, Emacu Gheorghe, Marian Ion Cristinel, Mircovici 

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

Constantin, Roman Cristian-Constantin, Sămărtinean Cornel-Mircea, 

Secară Florin Mihail, Seres Dénes şi Weber Mihai) şi au absentat 5: domnii 

deputaţi Căprar Dorel-Gheorghe, Ponta Victor-Viorel şi Vlase Petru 

Gabriel din Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat şi domnii 
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deputaţi Raeţchi Ovidiu Alexandru şi Rusu Valentin din Grupul 

parlamentar al Partidului Naţional Liberal. 

 

 

 
Preşedinte, 

Ion Mocioalcă 
 


