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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din 7, 8 și 9 martie 2017

În ziua de 7 martie 2017, Comisia pentru apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările având pe
ordinea de zi:
• Dezbaterea proiectului de Lege privind declararea zilei de 26
octombrie - Ziua Mişcării de Rezistenţă Armată Anticomunistă
din 1944-1962, ziua Partizanilor Anticomunişti, Plx 231-2016,
retrimis de la Plen pentru o nouă dezbatere;
• Dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.76/2016 privind înfiinţarea, organizarea
şi funcţionarea Direcţiei Generale de Protecţie Internă a
Ministerului Afacerilor Interne, Plx 9/2017;
La primul punct al ordinii de zi, în urma dezbaterilor membrii
comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, menținerea raportului inițial
asupra acestei inițiative legislative.

La punctul al doilea al ordinii de zi, membrii Comisiei de apărare,
ordine publică și siguranță națională, împreună cu cei ai Comisiei de
administrație publică și amenajarea teritoriului, au audiat punctul de vedere
al reprezentantului Ministerului Afacerilor Interne, doamna subsecretar de
stat Claudia Manda, după care au votat cu majoritate de voturi pentru,
înaintarea către Plenul Camerei Deputaților a unui raport de adoptare.
După finalizarea ședinței dedicate proiectelor de acte normative și în
baza aprobării Biroului Permanent al Camerei Deputaților, membrii
Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au efectuat o
vizită de informare-documentare la sediul Serviciului de Pază și protecție.
Domnii deputați au avut prilejul să viziteze noul sediu al serviciului, baza
de instruire, centru de comunicații precum și poligonul de exerciții al
serviciului, unde au efectuat și o ședință de tragere.
Totodată conducerea Serviciului a prezentat situaţia implementării
proiectelor aflate în aria sa de competenţă, probleme referitoare la deficitul
de personal, necesitări financiare şi logistice, proiecte viitoare.
În zilele de 8 și 9 martie membrii Comisiei au desfășurat studiu
individual asupra inițiativelor legislative aflate în portofoliul comisiei.
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor (21), au fost prezenţi
în ziua de 7 martie 20 deputați și anume: domnul preşedinte Căprar DorelGheorghe, domnii vicepreşedinţi Raețchi Ovidiu Alexandru, Rodeanu
Bogdan-Ionel și Weber Mihai, domnii secretari Mocioalcă Ion (substituit de
domnul deputat Tudor Adrian) şi Stanciu-Viziteu Lucian-Daniel, și domnii
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deputați Andrei Alexandru-Ioan, Apjok Norbert, Bejinariu Eugen, Dobre
Victor Paul, Iftimie Neculai, Lupescu Dumitru, Mărgărit Mitică-Marius,
Olteanu Daniel, Pop Georgian substituit de domnul Ioan Dârzu, Prișcă
Răzvan Sorin, Sămărtinean Cornel-Mircea, Simonis Alfred-Robert și
Surgent Marius-Gheorghe şi domnul deputat Gabriel Vlase substituit de
domnul Tripa Florin, și a absentat domnul deputat Cozmanciuc CorneliuMugurel din Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal.
În zilele de 8 și 9 martie au fost prezenți 19 deputați și anume domnul
preşedinte Căprar Dorel-Gheorghe, domnii vicepreşedinţi Raețchi Ovidiu
Alexandru, Rodeanu Bogdan-Ionel și Weber Mihai, domnii secretari
Mocioalcă Ion şi Stanciu-Viziteu Lucian-Daniel, și domnii deputați Andrei
Alexandru-Ioan, Apjok Norbert, Bejinariu Eugen, Dobre Victor Paul,
Iftimie Neculai, Lupescu Dumitru, Mărgărit Mitică-Marius, Olteanu
Daniel, Prișcă Răzvan Sorin, Sămărtinean Cornel-Mircea, Simonis AlfredRobert și Surgent Marius-Gheorghe și au absentat domnul deputat
Cozmanciuc Corneliu-Mugurel din Grupul parlamentar al Partidului
Naţional Liberal și domnii deputați Georgian Pop și Vlase Petru, grupul
parlamentar P.S.D.
Preşedinte,
Dorel – Gheorghe CĂPRAR

Întocmit,
Consilier parlamentar George Cucu
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