
   

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTA ŢILOR 

  
 

  

 

Comisia pentru apărare, ordine                                                        Bucureşti, 14.06.2018 
publică  şi  siguranţă  naţională                                                                   Nr. 4c-12/403 
                                       

 

PROCES VERBAL al 

lucrărilor Comisiei din  11 și 13 iunie 2018  

   În ziua de 11 iunie 2018, Comisiile pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională ale Parlamentului  își desfăşoară lucrările având pe 

ordinea de zi, Scrisoarea ministrului Apărării Naţionale şi a ministrului 

Economiei privind aprobarea iniţierii de către Ministerul Apărării Naţionale, 

prin Agenţia de Cercetare şi Tehnologii Militare, a procedurilor de atribuire a 

contractului de achiziţii de servicii de cercetare-dezvoltare pentru realizarea 

prototipurilor omologate pentru producţia în România a produsului 

”Transportor blindat pentru trupe 8x8 flotabil” şi a derivatelor sale. 

 La acest punct al ordinii de zi, Comisiile pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională ale Camerei Deputaților și Senatului, dezbat solicitarea 

Ministerului Apărării Naţionale şi a Ministerului Economiei, şi hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi pentru, să aprobe iniţierea de către Ministerul Apărării 

Naţionale, prin Agenţia de Cercetare şi Tehnologii Militare, a procedurilor de 

atribuire a contractului de achiziţii de servicii de cercetare-dezvoltare pentru 

realizarea prototipurilor omologate pentru producţia în România a produsului 

”Transportor blindat pentru trupe 8x8 flotabil” şi a derivatelor sale. 
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În ziua de 13 iunie 2018, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor își desfăşoară lucrările având 

următoarea ordine de zi :  

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

completarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr.102/2005 privind 

libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale 

Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor 

Confederaţiei Elveţiene  - (PL-x nr. 307/2018). 

2. Dezbaterea pe fond a propunerii legislative pentru modificarea art.2 din 

Legea nr.60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor 

publice - (PL-x nr. 259/2018) 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea 

violenţei în familie. - (PL-x nr. 357/2018). 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru detaşarea 

personalului prevăzut la art.241 alin.(1) şi (2) din Ordonanţa 

Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, de la 

Ministerul Afacerilor Interne la serviciile publice comunitare de 

evidenţă a persoanelor - (PL-x nr. 335/2018). 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru asigurarea strategiei 

naționale a României privind menținerea ciclului nuclear integrat, prin 

asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului necesar 

funcționării unităților de la centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă 

- (PL-x nr. 318/2018). 
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La punctul 1 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor şi a punctelor de 

vedere exprimate de către reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne, 

membrii Comisiei hotărăsc cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de 

lege în forma prezentată.  

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

vedere exprimate de către reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne, 

membrii Comisiei hotărăsc cu majoritate de voturi respingerea propunerii 

legislative.  

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

vedere exprimate de către reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne, 

membrii Comisiei hotărăsc cu majoritate 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 reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne, 

membrii Comisiei hotărăsc cu unanimitate de voturi avizarea favorabilă a 

proiectului de lege.  

La punctul 5 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei 

hotărăsc cu unanimitate de voturi avizarea favorabilă a proiectului de lege.  

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Dorel – Gheorghe 

Căprar, declară închisă şedinţa. 

 

Preşedinte 

      Dorel – Gheorghe CĂPRAR 

 


