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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 13, 14, 15 şi 16 februarie 2017

În ziua de 13 februarie 2017, Comisia pentru apărare, ordine publică
şi siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările
împreună cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a
Senatului, fiind sesizate cu scrisoarea domnului Klaus Werner Iohannis,
Preşedintele României, prin care s-a solicitat aprobare pentru continuarea
misiunii Armatei României, începând cu anul 2017, în cadrul coaliţiei antiISIL/Daesh.
Membrii comisiilor reunite au luat act de solicitarea preşedintelui şi, cu
unanimitate de voturi, au hotărât să propună Plenului Camerei Deputaţilor şi
Senatului aprobarea solicitării pentru continuarea misiunii Armatei României
în cadrul Coaliţiei Internaţionale anti-ISIL/Daesh.
În ziua de 14 februarie 2017, conform Calendarului de control
parlamentar aprobat, membrii Comisiei s-au deplasat la sediul Ministerului
Afacerilor Interne pentru o vizită de informare şi documentare. La întâlnire
au participat, din partea ministerului, doamna ministru Daniela Carmen Dan
împreună cu secretarii de stat şi şefii de arme, care au prezentat, conform
tematicii stabilite, domeniile prioritare de acţiune ale ministerului precum şi
problemele cu care se confruntă.
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În ziua de 15 februarie 2017, Comisia pentru apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările având 5 puncte pe ordinea de zi,
şi anume:
1. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.
562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare,
ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului propriu unele
locuinţe de serviciu pe care acestea le au în administrare, Plx 307/2015;
2. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.248/2005 privind
regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, Plx 338/2016;
3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.226/2011
privind reparaţiile morale şi material pentru fostele cadre militare active,
îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie
1961, Plx 372/2016;
4. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul
României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind patrularea comună la
frontiera de stat româno-ucraineană, semnat la 21 aprilie 2016 la Bucureşti,
Plx 16/2017;
5. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.78/2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum
şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, Plx 10/2017;
La punctul 1 al ordinii de zi, domnul Preşedinte Dorel-Gheorghe
Căprar, a dat cuvântul reprezentantului Ministerului Apărării Naţionale, care
a susţinut respingerea iniţiativei legislative. Domnul preşedinte a propus
întocmirea unui raport de respingere a propunerii legislative, propunere
votată cu unanimitate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi, la solicitarea domnului preşedinte,
doamna Maria Cristina Manda, subsecretar de stat în Ministerul Afacerilor
Interne, a prezentat motivele pentru care solicită respingerea proiectului de
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lege. Domnul preşedinte a propus respingerea proiectului de lege pus in
dezbatere, propunere votată cu unanimitate de voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi, reprezentantul Ministerului Apărării
Naţionale, a motivat respingerea proiectului de lege supus dezbaterii.
Membrii Comisiei au votat, cu unanimitate de voturi pentru,
respingerea proiectului de lege.
La punctul 4 al ordinii de zi, reprezentantul Ministerului Afacerilor
Interne a argumentat necesitatea adoptării proiectului de lege. Preşedintele
Comisiei a propus întocmirea unui raport de adoptare, propunere votată cu
unanimitate de voturi.
La punctul 5 al ordinii de zi, reprezentantul Ministerului Justiţiei a
explicat necesitatea acordării unui aviz favorabil asupra proiectului de lege.
Domnul Preşedinte Dorel-Gheorghe Căprar a supus votului membrilor
Comisiei acordarea unui aviz favorabil, propunere care a fost votată cu
majoritate de voturi, (o abţinere).
Constatând epuizarea ordinii de zi, domnul preşedinte a declarat
închisă şedinţa Comisiei.
În ziua de 16 februarie 2017 membrii Comisiei au desfăşurat studiu
individual.
În ziua de 13 februarie 2017 au fost prezenţi un număr de 17 deputaţi,
şi anume: domnul preşedinte Dorel-Gheorghe Căprar, domnii vicepreşedinţi
Ovidiu-Alexandru Raeţchi, Rodeanu Bogdan- Ionel şi Weber Mihai, domnii
secretari Mocioalcă Ion şi Stanciu-Viziteu Lucian-Daniel precum şi domnii
deputaţi Apjok Norbert, Bejinariu Eugen, Dobre Victor-PaulIftimie Neculai,
Lupescu Dumitru, Mărgărit Mitică-Marius, Olteanu Daniel, Sămărtinean
Cornel-Mircea, Simonis Alfred-Robert, Surgent Marius-Gheorghe, Vlase
Petru Gabriel. Au absentat deputaţii Andrei Alexandru-Ioan şi Pop Georgian
grupul PSD şi Cozmanciuc Corneliu-Mugurel, grupul PNL.
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În zilele de 14, 15 şi 16 februarie 2017 au fost prezenţi la activitatea
Comisiei un număr de 18 deputaţi, şi anume: domnul preşedinte DorelGheorghe Căprar, domnii vicepreşedinţi Ovidiu-Alexandru Raeţchi,
Rodeanu Bogdan- Ionel şi Weber Mihai, domnii secretari Mocioalcă Ion şi
Stanciu-Viziteu Lucian-Daniel precum şi domnii deputaţi Andrei AlexandruIoan, Apjok Norbert, Bejinariu Eugen, Cozmanciuc Corneliu-Mugurel,
Dobre Victor-Paul, Iftimie Neculai, Lupescu Dumitru, Mărgărit MiticăMarius, Olteanu Daniel, Sămărtinean Cornel-Mircea, Simonis AlfredRobert, Surgent Marius-Gheorghe. Au absentat deputaţii Pop Georgian şi
Gabriel Vlase, grupul PSD .

Preşedinte
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