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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 15,16 și 17 mai 2018 

 

În ziua de 16 mai 2018, Comisia pentru apărare, ordine publică și 

siguranță naționala a Camerei Deputaților, şi-a desfăşurat lucrările având 

următoarele puncte pe ordinea de zi: 

1. Propunere legislativă pentru completarea Legii 80/1995 privind statutul 

cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare - (Pl-x nr. 

46/2018) 

2. Proiect de Lege privind emiterea cărților de identitate special membrilor 

misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și reprezentanțelor 

organizațiilor internaționale acreditate în România – (PL-x nr. 

287/2018) 

3. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 

13/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență nr. 63/2010 pentru 

modificarea și completarea Legii 273/2006 privind finanțele publice 

locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare – (PL-x nr. 

291/2018) 



4. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării și 

desfășurării unor proiecte culturale, precum și pentru modificarea și 

completarea unor acte normative  – (PL-x nr. 266/2018) 

La punctul 1 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor, au avut o întâlnire cu 

reprezentanții personalului din sistemul național de apărare, ordine publică și 

siguranță națională. În cadrul întâlnirii s-a discutat despre principalele 

probleme cu care se confruntă aceștia în activitatea profesională, dar și despre 

modul în care propunerea legislativă influențează activitatea din sistemul 

sanitar militar. 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de 

voturi, amânarea propunerii legislative.  

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

vedere exprimate de reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne, membrii 

Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului 

de lege.  

La punctul 3 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei au 

hotărât cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a proiectului de lege.  

La punctul 4 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei au 

hotărât cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege.  

În zilele de 15 și 17 mai, membrii Comisiei au desfășurat studiu 

individual asupra au desfășurat studiu individual asupra inițiativelor 

legislative aflate în portofoliul Comisiei pentru apărare. 

La activitățile Comisiei, din zilele de 15,16 și 17 mai din totalul de 21 

membri, au fost prezenţi 20 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 Bejinariu Eugen, Cozmanciuc 

Corneliu-Mugurel, Victor Paul Dobre, Iftimie Neculai, Mărgărit Mitic ă-

Marius, Pop Georgian, Popescu Nicolae - Daniel, Prişcă Răzvan Sorin, 

Surgent Marius-Gheorghe,  Weber Mihai, Vlad Bontea și Vlase Petru Gabriel, 

Apjok Norbert și a absentat domnul deputat Daniel Olteanu din partea 

grupului parlamentar al PNL. 

 

Preşedinte 

     Dorel - Gheorghe Căprar 

 


