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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din 21, 22 și 23 martie 2017

În ziua de 21 martie 2017, Comisia pentru apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor și-a desfăşurat lucrările având pe
ordinea de zi:
1. Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea
Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, Plx-106/2017;
2.

Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea corpului

pompierilor militari şi a protecţiei civile, Plx 131/2017;
3.

Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei pentru

apărare, ordine publică și siguranță națională.
La primul punct al ordinii de zi, domnul președinte Dorel-Gheorghe
Căprar a dat cuvântul domnului secretar de stat Mihai Dan Chirică pentru a
prezenta poziția Ministerului Afacerilor Interne față de propunerea
legislativă supusă dezbaterii. În urma audierii punctului de vedere al

ministerului, membrii Comisiei au hotărât respingerea propunerii
legislative.
La punctul al doilea al ordinii de zi, în urma solicitării formulate de
reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne, de a amâna dezbaterea
acestei propuneri legislative pentru două săptămâni, domnul președinte a
supus la vot solicitarea, solicitare care s-a aprobat în unanimitate.
La punctul trei al ordinii de zi, domnul președinte a invitat membrii
Comisiei să își exprime opiniile asupra Proiectului de Regulament supus
dezbaterii. Întrucât a fost formulată solicitarea de a se amâna finalizarea
dezbaterii pentru aprofundarea studierii documentului, domnul președinte a
supus la vot solicitarea, care a fost votată în unanimitate.
În încheierea ședinței, domnul președinte Dorel-Gheorghe Căprar a
expus, succint, concluziile vizitei de documentare întreprinse de membrii
comisiei în perioada 14-16 martie 2017 și a supus la vot Raportul întocmit
în urma acestei activități. Raportul a fost votat în unanimitate.
Luând act de epuizarea ordinii de zi, domnul președinte a declarat
ședința închisă.
La lucrările Comisiei, în ziua de 21 martie 2017 din totalul de 21
membri, au fost prezenţi 18 deputaţi, şi anume: domnul preşedinte Căprar
Dorel-Gheorghe, domnii vicepreşedinţi Weber Mihai, Raeţchi Ovidiu
Alexandru şi Rodeanu Bogdan Ionel, domnii secretari Stanciu - Viziteu
Lucian Daniel

şi Mocioalcă Ion, precum şi domnii deputaţi Andrei

Alexandru Ioan, Apjok Norbert, Bejinariu Eugen, Dobre Victor Paul,
Iftimie Neculai, Lupescu Dumitru, Olteanu Daniel, Pop Georgian, Prișcă
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Răzvan, Sămărtinean Cornel-Mircea, Simonis Alfred - Robert, Surgent
Marius – Gheorghe şi au absentat domnul deputat Cozmanciuc CorneliuMugurel din partea grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal,
domnul deputat Mărgărit Mitică Marius din partea grupului parlamentar al
Partidului Social Democrat, iar domnul deputat Vlase Petru Gabriel a fost
înlocuit de către domnul deputat Adrian Todor.
În zilele de 22 și 23 martie, membrii Comisiei au desfășurat studiu
individual asupra propunerilor legislative aflate în portofoliul Comisiei,
fiind prezenți 18 deputați, și anume: domnul preşedinte Căprar DorelGheorghe, domnii vicepreşedinţi Weber Mihai, Raeţchi Ovidiu Alexandru
şi Rodeanu Bogdan Ionel, domnii secretari Stanciu - Viziteu Lucian Daniel
şi Mocioalcă Ion, precum şi domnii deputaţi Andrei Alexandru Ioan, Apjok
Norbert, Bejinariu Eugen, Dobre Victor Paul, Iftimie Neculai, Lupescu
Dumitru,

Olteanu Daniel, Pop Georgian, Prișcă Răzvan, Sămărtinean

Cornel-Mircea, Simonis Alfred - Robert, Surgent Marius – Gheorghe.

Preşedinte,
Dorel – Gheorghe CĂPRAR

Întocmit,
Consilier parlamentar George Cucu
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