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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din 17 ianuarie 2017
În ziua de 17 ianuarie 2017, Comisia pentru apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările având
două puncte pe ordinea de zi :
• Avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de
simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative, Plx 507/2016 ;
• Probleme organizatorice şi informare privind proiectele legislative
aflate în portofoliul Comisiei.
Domnul preşedinte Dorel-Gheorghe Căprar a declarat deschisă şedinţa
şi a dat cuvântul doamnei consilier Luminiţa Oprea pentru a prezenta
proiectul de lege supus avizării. De asemenea, domnul preşedinte a adresat
doamnei Cristina Maria Manda, subsecretar de stat în Ministerul Afacerilor
Interne, invitaţia de a prezenta punctul de vedere al instituţiei pe care o
reprezintă. Membrii Comisiei au făcut comentarii şi propuneri de
îmbunătăţire a actului normativ, după care au votat, cu majoritate de voturi
pentru, avizarea favorabilă a proiectului de lege.
La punctul doi al ordinii de zi, domnul preşedinte a anunţat membrii
Comisiei asupra faptului că în urma demisiei domnului deputat Dobra CălinIonel, vicepreşedinte al Comisiei, din Parlamentul României, grupul politic
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al Partidului Social Democrat l-a propus pe această funcţie pe domnul
deputat Weber Mihai. Este supusă la vot această propunere, iar membrii
Comisiei îşi exprimă, cu unanimitate de voturi, acordul.
La lucrările Comisiei, în ziua de 17 ianuarie 2017 din totalul de 20
membri, au fost prezenţi 11 deputaţi, şi anume: domnul preşedinte Căprar
Dorel - Gheorghe, domnii secretari Stanciu – Viziteu Lucian Daniel şi
Mocioalcă Ion, precum şi domnii deputaţi Andrei Alexandru Ioan, Bejinariu
Eugen, Cozmanicuc Corneliu-Mugurel, Dobre Victor Paul, Lupescu
Dumitru, Pop Georgian, Surgent Marius – Gheorghe, Weber Mihai şi au
absentat domnii deputaţi Raeţchi Ovidiu Alexandru, Olteanu Daniel, Preda
Cezar-Florin din partea grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal,
domnii deputaţi Vlase Petru Gabriel şi Iftimie Neculai precum şi doamna
deputat Vasilescu Lia-Olguţa, din partea grupului parlamentar al Partidului
Social Democrat, domnul deputat Sămărtinean Cornel-Mircea, din partea
PMP, domnul deputat Apjok Norbert, membru al grupului UDMR şi domnul
deputat Rodeanu Bogdan-Ionel, membru al grupului USR.

Preşedinte,

Dorel – Gheorghe Căprar

Consilier parlamentar
Dr. George Cucu
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