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Sinteza  

  lucrărilor Comisiei din 24 - 26 februarie 2015 

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

siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările având 

două puncte pe ordinea de zi: 

• Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea art. 44 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor ( PLx 41/2015 ); 

• Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 

privind statutul poliţistului, precum şi pentru modificarea art. 7 alin. 

(2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei 

judiciare, (PLx 39/2015); 

La primul punct al ordinii de zi, preşedintele de şedinţă, domnul 

vicepreşedinte al Comisiei, domnul deputat Ion Răducanu a dat cuvântul 

doamnei chestor Irina Alexe pentru a prezenta date noi asupra proiectului 

dezbătut. În urma dezbaterilor membrii comisiei au hotărât să acorde un aviz 

negativ, hotărâre votată cu unanimitate de voturi. 

La punctul 2 al ordinii de zi, domnul vicepreşedinte Ion Răducanu a dat 

cuvântul reprezentanţilor Ministerului Afacerilor Interne pentru a prezenta 

proiectul de lege.  
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Domnul comisar şef Valentin Minoiu, şef serviciu resurse umane în 

Ministerul Afacerilor Interne, a prezentat domnilor deputaţi, succint, 

motivaţia care a condus la elaborarea şi promovarea acestui proiect de lege. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, să propună Plenului Camerei Deputaţilor un raport de adoptare a 

proiectului de Lege, cu amendamentele admise. 

Dezbaterile fiind finalizate şedinţa Comisiei este închisă. 

În ziua de 26 februarie deputaţii au făcut studiu individual asupra 

proiectelor de lege aflate în portofoliul Comisiei. 

La lucrările Comisiei au participat, din totalul de 25 de membri, un 

număr de 20 de deputaţi, şi anume: domnii vicepreşedinţi Ion Răducanu, 

Costică Canacheu, Surugiu Iulian-Radu, domnul secretar Benga Ion şi 

domnii deputaţi Bordeianu Dan, Bejinariu Eugen, Calimente Mihăiţă, Emacu 

Gheorghe, Marian Ion Cristinel, Mircovici Niculae, Moisii Constantin, 

Moldovan Ioan, Murgu Neagu, Raeţchi Ovidiu Alexandru, Roman Cristian 

Constantin, Sămărtinean Cornel-Mircea, Secară Florin Mihail, Seres Denes, 

Stânişoară Mihai, Weber Mihai. 

Au absentat domnii deputaţi: Ioan Mocioalcă, Gabriel Vlase şi Duşa 

Mircea, şi Ni ţă Constantin, grupul parlamentar al PSD şi domnul deputat 

Rusu Valentin, grupul parlamentar al PNL. 

 

Vicepreşedinte  

Ion Răducanu  
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Consilier parlamentar 
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