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CAMERA DEPUTA ŢILOR 

  
 

  

 

Comisia pentru apărare, ordine                                                        Bucureşti, 27.09.2018 
publică  şi  siguranţă  naţională                                                                   Nr. 4c-15/ 
                                       

 

PROCES VERBAL al 

lucrărilor Comisiei din  26 septembrie 2018  

În ziua de 26 septembrie 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 unor acte normative privind regimul străinilor în România. 

- (PL-x nr. 423/2018). 

2. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţã a Guvernului nr.40/2018 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative. - (PL-x nr. 

395/2018). 

3. Dezbaterea pe fond a propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare. - (PL-x 

nr. 199/2018). 

4. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru completarea Legii 

nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului 

ilicit de droguri. - (PL-x nr. 421/2018). 
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5. Dezbaterea pe fond a propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea 

adunărilor publice. - (PL-x nr. 467/2018). 

6. Dezbaterea pe fond a propunerii legislative pentru completarea Legii 

265/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor. - (PL-x nr. 

431/2018). 

7. Dezbaterea pe fond a propunerii legislative pentru completarea Legii 

nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate. - (PL-x nr. 

477/2018). 

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

vedere exprimate de către reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne și a 

Inspectoratului General pentru Imigrări, membrii Comisiei hotărăsc cu 

unanimitate de voturi adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele din 

anexă. 

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

vedere exprimate de către reprezentanții Ministerului Apărării Naționale și 

Ministerului Economiei, membrii Comisiei hotărăsc cu unanimitate de  

voturi, adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele din anexă..   

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

punctelor de vedere exprimate de către reprezentanții Ministerului Apărării 

Naționale, membrii Comisiei hotărăsc cu unanimitate de  voturi, adoptarea 

propunerii legislative.     

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

vedere exprimate de către reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne și a 

Agenției Naționale Antidrog, membrii Comisiei hotărăsc cu unanimitate de  

voturi, adoptarea proiectului de lege.    
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La punctul 5 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei 

hotărăsc cu unanimitate de voturi amânarea propunerii legislative.   

La punctul 6 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor dezbaterilor şi a 

punctelor de vedere exprimate de către reprezentanții Ministerului Afacerilor 

Interne, membrii Comisiei hotărăsc cu unanimitate de  voturi, respingerea  

propunerii legislative.     

  La punctul 7 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei 

hotărăsc cu unanimitate de voturi amânarea propunerii legislative.   

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Dorel Gheorghe 

CĂPRAR, declară închisă şedinţa. 

 

Preşedinte,  

Dorel - Gheorghe CĂPRAR  

 


