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Comisia pentru apărare, ordine                                                        Bucureşti, 9.10.2018 
publică  şi  siguranţă  naţională                                                                   Nr. 4c-15/632 
                                       

 

PROCES VERBAL al 

lucrărilor Comisiei din 2 și 3 octombrie 2018  

În ziua de 2 octombrie 2018, membrii Comisiei pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor, primesc vizita delegației 

Comisiei pentru apărare și afaceri externe din Parlamentul Republicii Kenya 

și de asemenea, se întâlnesc cu reprezentanții Bell Helicopter.  

În ziua de 3 octombrie 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 Comunicării comune către Parlamentul European 

și Consiliu European și Consiliu Elemente pentru o Strategie a UE 

împotriva armelor de foc, a armelor de calibru mic și a armamentului 

ușor și a muniției aferente, ,,Asigurarea securității armelor, protejarea 

cetățenilor'' - JOIN (2018)17. 

2. Dezbaterea pe fond a Comunicării Comisiei - Propunere de 

Regulament al Parlamentului European privind crearea unuei rețele de 

ofițeri de legătură în materie de imigrație (reformare) - COM 

(2018)303 final. 
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3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru prevenirea şi 

combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative. - (PL-x nr. 483/2018). 

4. Dezbaterea pe fond a propunerii legislative pentru modificarea art.25 

alin.(2) din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor. - 

(PL-x nr. 326/2018). 

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 modificarea 

Ordonanţei nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea 

străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative privind regimul străinilor în România. - (PL-x nr. 

479/2018). 

La punctul 1 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei 

hotărăsc cu unanimitate de voturi, acordul privind susţinerea propunerilor 

Comisiei Europene.  

La punctual 2 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei 

hotărăsc cu unanimitate de voturi, acordul privind susţinerea propunerilor 

Comisiei Europene.  

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

vedere exprimate de către reprezentanții Oficiului Național de Prevenire și 

Combatere a Spălării Banilor,  membrii Comisiei hotărăsc cu unanimitate de 

voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege.  
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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, respingerea propunerii 

legislative.   

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 şi a punctelor de 

vedere exprimate de către reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne, 

membrii Comisiei hotărăsc cu majoritate de voturi, respingerea propunerii 

legislative.   

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Dorel – Gheorghe 

Căprar, declară închisă şedinţa. 

 

Preşedinte 

      Dorel – Gheorghe CĂPRAR 

 


