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S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din  4 şi 5  ianuarie 2017 

 
În ziua de 4 ianuarie  2017, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările  în comun 

cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Senat, 

având următoarele puncte pe ordinea de zi :  

• Audierea doamnei Carmen Daniela Dan, candidatul propus 

pentru funcţia de ministru al afacerilor interne; 

• Audierea domnului Gabriel-Beniamin Leş, candidatul propus 

pentru funcţia de ministru al apărării naţionale. 

Comisiile reunite au început şedinţa cu audierea doamnei Carmen 

Daniela Dan, candidatul propus pentru funcţia de ministru al afacerilor 

interne.   

Lucrările au fost conduse de către domnul deputat Dorel Gheorghe 

Căprar, preşedintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională a Camerei Deputaţilor. 

La începutul şedinţei de audiere,  preşedintele de şedinţă a propus ca 

audierile să se desfăşoare cu uşile închise, domnii deputaţi şi senatori 

votând cu majoritate de voturi (11 voturi împotrivă) pentru propunerea 

preşedintelui. 
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După prezentarea făcută de către doamna Carmen Daniela Dan, 

candidatul propus pentru funcţia de ministru al afacerilor interne, domnii 

deputaţi şi senatori au formulat întrebări, la care doamna Carmen Daniela 

Dan a răspuns punctual. 

În încheierea audierii, membrii Comisiilor reunite au votat, cu 

majoritate de voturi (18 voturi pentru,  11 împotrivă şi două abţineri) pentru 

acordarea avizului consultativ în vederea numirii doamnei Carmen Daniela 

Dan pe funcţia de ministru al afacerilor interne. 

În partea a doua a şedinţei comune a avut loc audierea domnului  

Gabriel-Beniamin Leş, candidatul propus pentru funcţia de ministru al 

apărării naţionale. 

Respectând procedura de la audierea doamnei Carmen Daniela Dan, şi 

audierea domnului Gabriel-Beniamin Leş s-a desfăşurat cu uşile închise. 

După prezentarea făcută de către domnul Gabriel-Beniamin Leş, 

candidatul propus pentru postul de ministru al apărării naţionale, domnii 

deputaţi şi senatori au formulat întrebări, la care candidatul propus a răspuns 

punctual. 

În încheierea audierii, membrii Comisiilor reunite au votat, cu 

majoritate de voturi (19 voturi pentru şi 11 împotrivă) pentru acordarea 

avizului consultativ în vederea numirii domnului   Gabriel-Beniamin Leş pe 

funcţia de ministru al apărării naţionale. 

În ziua de 5 ianuarie 2017, membrii Comisiei au efectuat studiu 

individual. 

La  lucrările  Comisiei, în ziua de 4 ianuarie 2017, din totalul de 21 

membri, au fost prezenţi 18 deputaţi, şi anume: domnul preşedinte Căprar 

Dorel - Gheorghe, domnii vicepreşedinţi Dobra Călin – Ionel şi Rodeanu 

Bogdan Ionel, domnii secretari Stanciu – Viziteu Lucian Daniel şi Mocioalcă 

Ion, precum şi domnii deputaţi Andrei Alexandru Ioan, Apjok Norbert, 

Bejinariu Eugen, Cozmanicuc Corneliu-Mugurel, Iftimie Neculai, Lupescu 
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Dumitru, Olteanu Daniel, Pop Georgian, Preda Cezar – Florin, Sămărtinean 

Cornel – Mircea, Surgent Marius – Gheorghe,  Vlase Petru Gabriel, Weber 

Mihai şi au absentat domnii deputaţi Raeţchi Ovidiu Alexandru şi Paul – 

Victor Dobre din partea grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal 

şi doamna deputat Lia Olguţa Vasilescu  (înlocuită de domnul deputat Tudor 

Adrian ) din partea grupului parlamentar al Partidului Social Democrat. 

La  lucrările  Comisiei, în ziua de 5  ianuarie  2017  din totalul de 21 

membri, au fost prezenţi 17 deputaţi, şi anume: domnul preşedinte Căprar 

Dorel - Gheorghe, domnul vicepreşedinte Rodeanu Bogdan Ionel, domnii 

secretari Stanciu – Viziteu Lucian Daniel  şi Mocioalcă Ion, precum şi 

domnii deputaţi Andrei Alexandru Ioan, Apjok Norbert, Bejinariu Eugen, 

Cozmanicuc Corneliu-Mugurel, Iftimie Neculai, Lupescu Dumitru, Olteanu 

Daniel, Pop Georgian, Preda Cezar – Florin, Sămărtinean Cornel – Mircea, 

Surgent Marius – Gheorghe, Vlase Petru Gabriel, Weber Mihai şi au 

absentat domnii deputaţi Raeţchi Ovidiu  Alexandru  şi Paul  Victor Dobre 

din partea grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal, domnul 

deputat Dobra Călin Ionel şi doamna deputat Lia Olguţa Vasilescu  din 

partea grupului parlamentar al Partidului Social Democrat. 

 

 
Preşedinte 

 
 

Dorel – Gheorghe Căprar 
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