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P R O C E S – V E R B A L 
lucrărilor comisiei din 8, 9 şi 10 ianuarie 2013 

 

 

Conform aprobării Biroului Permanent privind desfăşurarea 

şedinţelor comisiilor permanente pe perioada vacanţei 

parlamentare, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională a planificat şedinţe de Comisie în perioada 8-10 ianuarie 

2013.  

În ziua de 8 ianuarie 2013, la şedinţa comisiei sunt prezenţi 19 

deputaţi din totalul de 23 de membri ai Comisiei. Comisia aprobă, 

cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi:  

1. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru ratificarea 

Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii 

Moldova în domeniul militar, semnat la Chişinău, la 20 aprilie 

2012 (PL-x 469/2012); 

2. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru ratificarea 

Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii 
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Moldova privind regimul juridic al mormintelor de război 

româneşti situate pe teritoriul Republicii Moldova, semnat la Iaşi 

la 3 martie 2012 (PL-x 472/2012); 

3. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2012 privind asigurarea 

unei contribuţii suplimentare a României la nivelul Organizaţiei 

Internaţionale de Poliţie Criminală INTERPOL prin detaşarea 

ofiţerilor de poliţie (PL-x 471/2012); 

4.  Dezbaterea în fond a propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea art.9 din Legea nr.80/1995 privind 

statutul cadrelor militare (PL-x 453/2012); 

5.  Dezbaterea în fond a propunerii legislative pentru 

înfiinţarea Corpului de Asistenţă Juridică Militară (PL-x 

454/2012). 

La punctul 1 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor generale, 

membrii comisiei hotărăsc întocmirea unui raport de adoptare. 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei pentru 

apărare, cu unanimitate de voturi pentru, decid întocmirea unui 

raport de adoptare. 

La punctul 3 al ordinii de zi, în urma examinării proiectului 

de lege se hotărăşte, cu unanimitatea voturilor membrilor prezenţi,  

întocmirea unui raport favorabil şi supunerea proiectului de Lege 

plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare. 

La punctele 4 şi 5 ale ordinii de zi,  membrii comisiei 

constată încheierea procedurii legislative în cazul celor două 
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iniţiative legislative supuse dezbaterii, prin împlinirea termenului 

de adoptare tacită.  

În încheiere, preşedintele de şedinţă, constatând că ordinea de 

zi a fost epuizată, declară închisă şedinţa Comisiei.     

 

În zilele de 9 şi 10 ianuarie 2013, membrii Comisiei pentru 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională efectuează studiu 

individual asupra proiectelor şi iniţiativelor legislative rămase în 

dezbaterea comisiei din legislatura precedentă.  

 

 

 

 

 

p. Preşedinte, 
 

Ion Mocioalcă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nasi Calenţaru 
Consultant parlamentar 
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