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PARLAMENTUL   ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTA ŢILOR 

 
Comisia pentru apărare, ordine                                      Bucureşti, 7.02.2018                                       
publică  şi  siguranţă  naţională                                                           Nr. 4c-12/40 
 

S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din  6, 7 și 8  februarie 2018  

 
În ziua de 6  februarie  2018, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările având 

următoarele puncte pe ordinea de zi :  

1. Dezbaterea pe fond  a proiectului de Lege privind constituirea unui 

monument comemorativ dedicat eroilor evrei care şi-au dat viaţa pentru 

România în Primul Război Mondial ( PLx 603/2017) 

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

de urgenţă a Guvernului nr.74/2017 privind desemnarea Inspectoratului 

General pentru Situaţii de Urgenţă ca unitate de achiziţii centralizată 

pentru achiziţia centralizată de autospeciale/ambulanţe pentru Serviciul 

Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare din cadrul 

Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, pentru serviciile de 

ambulanţă judeţene şi pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov  

( PLx 541/2017) 

3.  Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru modificarea art.6 

alin.(6) din Ordonanţa Guvernului nr.47/2000 privind stabilirea unor 

măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista 

patrimoniului mondial ( PLx 514/2017) 

4. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege privind declararea Zilei de 26 

Octombrie - Ziua Mişcării de Rezistenţă Armată Anticomunistă din 
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1944-1962, Ziua Partizanilor Anticomunişti ( PLx 551/2017). 

5.  Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, 

reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare ( PLx 

540/2017) 

6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2017 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative ( PLx 584/2017). 

    Punctul 1 al ordinii de zi a fost dezbătut împreună cu Comisia pentru 

drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale. În urma 

dezbaterilor şi a punctelor de vedere exprimate de către inițiator și de 

către reprezentanții Ministerului Culturii și Identității Naționale, 

membrii celor două comisii au hotărât cu unanimitate de voturi, 

adoptarea proiectului de Lege cu o serie de amendamente cuprinse în 

anexa raportului.  

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

vedere exprimate 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 și a punctelor de 

vedere exprimate  membrii Comisiei au hotărât cu majoritate de voturi, 

adoptarea proiectului de Lege.  

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

vedere exprimate de către reprezentanții Ministerului Apărării 

Naționale, membrii Comisiei au hotărât cu majoritate de voturi, 

respingerea proiectului de Lege. 

La punctele 5 și 6 dezbaterile au fost amânate.  
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     În zilele de 7 și 8 februarie membrii Comisiei au desfășurat studiu 

individual asupra inițiativelor legislative aflate în portofoliul Comisiei 

pentru apărare. 

La  lucrările  Comisiei, în zilele de 6, 7 și 8 februarie 2018 din totalul 

de 21 membri, au fost prezenţi 18 deputaţi, şi anume: domnul preşedinte 

Căprar Dorel - Gheorghe, domnii vicepreşedinţi Mocioalcă Ion, 

Rodeanu Bogdan Ionel, Raețchi Ovidiu Alexandru, domnii secretari  

Andrei Alexandru Ioan și Lupescu Dumitru, precum şi domnii deputaţi  

Apjok Norbert, Bejinariu Eugen, Dobre Victor Paul, Iftimie Neculai, 

Pop Georgian, Popescu Nicolae, Prişcă Răzvan Sorin, Sămărtinean 

Cornel – Mircea, Bontea Vlad, Surgent  Marius, Vlase Petru Gabriel şi 

au absentat domnii deputaţi Cozmanciuc Corneliu – Mugurel și Olteanu 

Daniel din partea grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal și  

domnul deputat Mărgărit Mitic ă Marius  din partea grupului parlamentar 

al Partidului Social Democrat.  

 
Preşedinte 

 
Dorel – Gheorghe Căprar 

 
 
 


