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PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 21 februarie 2017 

 

În ziua de 21 februarie 2017, Comisia pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor îşi desfăşoară lucrările având 

pe ordinea de zi:  

1. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2016 pentru modificarea 

art.1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri 

invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război şi pentru stabilirea unor 

măsuri privind drepturile prevăzute la art.11 din legea nr.44/1994 

privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi 

văduvelor de război (PLx 124/2017); 

2. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2016 pentru stabilirea unor 

măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale, 

reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative (PLx 116/2017); 
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3. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru modificarea art.35 din 

Legea nr.379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor 

comemorative de război (PLx 69/2017). 

La punctul 1 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor şi a punctului de 

vedere exprimat de către doamna Otilia Sava, secretar de stat în Ministerul 

Apărării Naţionale, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de voturi, 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.92/2016. 

La punctul 2 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor şi a punctului de 

vedere exprimat de către doamna Andreea Lambru, Secretar General 

Adjunct al Guvernului, membrii comisiei hotărăsc, cu majoritate de voturi, 

avizarea nefavorabilă a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.71/2016. 

La punctul 3 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor şi a punctului de 

vedere exprimat de către Otilia Sava, secretar de stat în Ministerul Apărării 

Naţionale, membrii comisiei hotărăsc înaintarea către plen a unui raport 

preliminar de respingere a proiectului de Lege pentru modificarea art.35 din 

Legea nr.379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative 

de război. 

Constatând că ordinea de zi a fost epuizată, domnul preşedinte Dorel- 

Gheorghe Căprar declară închisă şedinţa Comisiei pentru apărare. 

 
 

Preşedinte 
 

Dorel – Gheorghe CĂPRAR 


