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publică şi siguranţă naţională                                             Nr. 4c-12/295 
 
 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 3 și 4 decembrie 2014 
 

 
În ziua de 3 decembrie, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională a Camerei Deputaţilor și-a desfăşurat lucrările având pe ordinea de zi două 

puncte, şi anume: 

1. Proiectul de Lege privind modificarea art.2 din Legea nr.61/1991 pentru 

sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a 

ordinii şi liniştii publice (PL x 498/2014);  

2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.307/2006 

privind apărarea împotriva incendiilor (PL x 517/2014). 

Ședința a fost condusă de către domnul deputat Ion Răducanu, vicepreședinte 

al Comisiei. 

În deschiderea lucrărilor Comisiei, preşedintele de şedinţă a invitat 

reprezentanţii ministerelor şi celorlalte instituţii din domeniul apărării, ordinii publice 

şi siguranţei naţionale să prezinte punctul de vedere asupra proiectului de lege aflat la 

punctul unu al ordinii de zi. În urma celor precizate, președintele de ședință a supus 

la vot adoptarea unui aviz favorabil, vot pe care membrii Comisiei l-au acordat în 

unanimitate.  

La punctul doi al ordinii de zi, după ascultarea punctului de vedere al Guvernului 

României, membrii Comisiei au adresat întrebări şi au formulat consideraţii asupra 

unor prevederi ale propunerii legislative aflată în dezbatere. În urma celor precizate, 

președintele de ședință a supus la vot adoptarea unui aviz nefavorabil, vot pe care 

membrii Comisiei l-au acordat în unanimitate.  

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul vicepreședinte Ion Răducanu a declarat 

închisă şedinţa.  

În ziua de 4 decembrie 2014, membrii Comisiei au efectuat studiu individual 

asupra proiectelor de lege şi iniţiativelor legislative aflate în portofoliul Comisiei. 
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La lucrările Comisiei, din totalul de 26 membri ai Comisiei, au fost prezenţi, 17 

deputaţi, şi anume: Ion Mocioalcă, Dan Bordeianu, Costică Canacheu, Ion Răducanu, 

Ioan Benga, Eugen Bejenariu, Gheorghe Emacu, Ion Cristinel Marian, Constantin 

Moisii, Ioan Moldovan, Neagu Murgu, Cristian-Constantin Roman, Cornel-Mircea 

Sămărtinean, Florin Mihail Secară, Seres Denes, Mihai Stănişoară şi Weber Mihai. 

Au absentat 9 deputaţi, şi anume:  Petru Gabriel Vlase, Mircea Duşa, Constantin 

Niţă  (Grupul parlamentar PSD), Mihăiţă Calimente, Ovidiu Alexandru Raeţchi, 

Valentin Rusu, Adrian-George Scutaru, Iulian-Radu Surugiu (grupul parlamentar al 

PNL) și Niculae Mircovici (minorități naționale). 

 

Vicepreşedinte 

 

Ion Răducanu 
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