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PARLAMENTUL   ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTA ŢILOR 
Comisia pentru apărare, ordine         Bucureşti, 26.03.2015                                         
publică  şi  siguranţă  naţională                                          Nr. 4c-12/107 

 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din data de 24, 26 martie 2015 

 
În ziua de 24 martie 2015, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor îşi desfăşoară lucrările având 
următoarea ordine de zi:  

1. Dezbaterea și avizare proiectului  de Lege privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2014 pentru 
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 
operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-
teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori 
indirect o participație majoritară, precum și pentru modificare unor 
acte normative (PLx 236/2015);  

2. Dezbaterea și avizare propunerii legislative privind siguranța în 
unitățile de învățământ (PLx 258/2015);  

3. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanței Guvernului nr.7/2015 pentru completarea art.35 ind.1 
din Legea poliției locale nr.155/2010 (Plx 249/2015); 

4. Dezbaterea pe fond a propunerii legislative pentru completarea 
Legii nr.122/2006 privind azilul în România (PLx 223/2015); 

5. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2014 pentru modificarea 
și completarea unor acte normative în domeniul managementului 
situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor. (PLx 
192/2015). 

În deschiderea ședinței, preşedintele Comisiei, domnul deputat Ion 

Mocioalcă, ia cuvântul, anunţă ordinea de zi, propune suplimentarea ordinii 
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de zi a ședinței cu un punct 6 referitor la dezbaterea pe fond a propunerii 

legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.346/2006 privind 

organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale (PLx 308/2015) 

și supune votului membrilor Comisiei suplimentarea ordinii de zi. 

Membrii Comisiei decid, în unanimitate, suplimentarea ordinii de zi a 

ședinței și se procedează la începerea punctuală a dezbaterilor. 

La punctul 1 al ordinii de zi, preşedintele Comisiei dă cuvântul 

reprezentantului  Ministerului Finanțelor Publice, dna Lucica Diaconescu, iar 

aceasta explică modificările propuse, în consens cu scopul inițiativei 

legislative.  

Domnii deputați Costică Canacheu și Bejinariu Eugen intervin în 

dezbateri și solicită lămuriri reprezentantului Ministerului Finanțelor. 

În finalul discuțiilor, membrii Comisiei hotărăsc, cu majoritate de 

voturi pentru și o abținere, avizarea pozitivă a proiectului de lege.  

La punctul 2 al ordinii de zi, preşedintele Comisiei prezintă propunerea 

legislativă privind siguranța în unitățile de învățământ (PLx 258/2015) cu 

privire la care există o solicitare privind dezbaterea și avizarea. 

Urmarea a consultării documentelor ce însoțesc propunerea legislativă 

și a discuțiilor purtate, membrii Comisiei hotărăsc, cu majoritate de voturi și 

trei abțineri, avizarea negativă a propunerii legislative. 

La punctul 3 al ordinii de zi, domnii deputaţi analizează în fond 

proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.7/2015 pentru 

completarea art.351 din Legea poliției locale nr.155/2010 (Plx 249/2015). 

Ulterior dezbaterilor, membrii Comisiei decid, cu unanimitate de 

voturi, adoptarea unui raport preliminar favorabil asupra proiectului de lege 

și înaintarea acestuia către Comisia pentru administrație publică și 

amenajarea teritoriului.  

La punctul 4 al ordinii de zi, preşedintele Comisiei le precizează  

membrilor că sunt sesizați cu dezbaterea în fond a propunerii legislative 
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pentru completarea  Legii nr.122/2006 privind azilul în România (PLx 

223/2015).  

Preşedintele prezintă propunerea legislativă, iar membrii Comisiei 

intervin și lămuresc aspectele necesare.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei decid, în unanimitate, să 

întocmească un raport preliminar negativ asupra propunerii legislative și 

înaintarea acestuia către Comisia juridică, de disciplină și imunități. 

La punctul 5 al ordinii de zi, preşedintele Comisiei arată că supune 

atenției membrilor dezbaterea pe fond a proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.89/2014 pentru 

modificarea și completarea unor acte normative în domeniul 

managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor. 

(PLx 192/2015) și dă cuvântul reprezentantului Ministerului Afacerilor 

Interne, domnul secretar de stat Raed Arafat.   

Domnul secretar de stat Raed Arafat  prezintă și motivează conținutul 

modificărilor și completărilor propuse prin proiectul de lege, iar doamna 

secretar de stat Otilia Sava, reprezentantul Ministerului Apărării Naționale 

completează expunerea cu considerente vizând instituția pe care o reprezintă.  

În cursul dezbaterilor, domnul deputat Eugen Bejinariu solicită 

lămuriri, iar dl. secretar de stat Bogdan Tohăneanu, reprezentant al 

Ministerului Afacerilor Interne intervine și explică aspectele în discuție. 

Totodată, au loc intervenții succesive ale domnilor deputați (vicepreședinte 

Costică Canacheu, Mihăiță Calimente) și explicații punctuale atât ale 

reprezentanților ministerelor de resort care au mai intervenit, cât și ale dlui 

Gabriel Duduc (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență). 

În finalul dezbaterilor, urmare a consultării documentației și a 

discuțiilor purtate, membrii Comisiei decid, cu unanimitate de voturi, să 

întocmească un raport favorabil asupra proiectului de lege. 
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La punctul 6 al ordinii de zi, preşedintele Comisiei arată că sesizarea 

vizează  dezbaterea pe fond a propunerii legislative pentru modificarea si 

completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea 

Ministerului Apărării Naționale. (PLx 308/2015) și dă cuvântul 

reprezentantului M.A.P.N. Astfel, dna secretar de stat Otilia Sava, prezintă și 

susține propunerea legislativă, evidențiind atât urgența, cât și necesitatea 

demersului, pe fondul faptului că acesta se referă la aspecte tehnice privind 

înființarea de structuri de comandă și de forțe puse la dispoziția N.A.TO. 

În urma discuţiilor se decide, cu unanimitate de voturi, adoptarea unui 

raport favorabil asupra propunerii legislative. 

La finalul dezbaterilor, preşedintele de şedinţă declară închise lucrările 

Comisiei. 

În data de 26 martie 2015, membri Comisiei de apărare, ordine publică 

și siguranță națională studiază, în mod individual, inițiativele legislative din 

portofoliul comisiei. 

 

Preşedinte,  

Ion Mocioalcă 

 

 
 
 
 
 
Consilier,  
Aida D.D.Dumitrescu 


