
 
 
 

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTA ŢILOR 

 

Comisia pentru apărare, ordine         Bucureşti, 29.03.2017                                
publică   şi   siguranţă  naţională                      Nr. 4c-12/ 363 
 

SINTEZA  

  lucrărilor Comisiei din 28 - 30 martie 2017 

 

În ziua de 28 martie 2017, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor și-a desfăşurat lucrările având pe 

ordinea de zi: 

1. - Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 

Regiunilor – Planul de acțiune european în domeniul apărării, 

COM(2016)950; 

2.-    Comunicarea comună către Parlamentul European, Consiliul European 

și Consiliu – Migrația pe ruta central-mediteraneană – Gestionarea 

fluxurilor de migrație, salvarea de vieți omenești, JOIN(2017)4; 

La primul punct al ordinii de zi, domnul vicepreședinte Mihai Weber 

a dat cuvântul domnului colonel Iancu Mihai, director adjunct in cadrul 

Ministerului Apărării Naționale pentru a prezenta poziția ministerului față 

de documentul supus dezbaterii.  

La punctul al doilea al ordinii de zi, președintele de ședință a invitat 

reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne, doamna Simona Ștefan, 
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director adjunct, să prezente principalele  aspecte de interes cuprinse în 

comunicarea Comisiei Europene. 

Membrii Comisiei au adresat invitaților întrebări și au formulat 

aprecieri pe marginea documentelor prezentate. 

În încheiere, cu unanimitate de voturi pentru, membrii Comisiei au 

votat opinia de susținere a celor două documente dezbătute. 

Constatând că ordinea de zi este epuizată, domnul vicepreședinte 

Mihai Weber a declarat ședința închisă.  

În zilele de 29 și 30 martie, membrii Comisiei au desfășurat studiu 

individual asupra documentelor aflate în portofoliul Comisiei. 

La lucrările Comisiei au fost prezenți, din totalul de 21 de membrii, 

un număr de 14 deputați, si anume: domnii vicepreședinți Weber Mihai, 

Raețchi Ovidiu Alexandru și Rodeanu Bogdan-Ionel, domnul secretar 

Stanciu-Viziteu Lucian-Daniel, domnii deputați Apjok Norbert, Bejinariu 

Eugen, Iftimie Neculai, Lupescu Dumitru, Mărgărit Mitic ă –Marius, 

Olteanu Daniel, Prișcă Răzvan Sorin, Sămărtinean Cornel-Mircea, Simonis 

Alfred-Robert, Surgent Marius-Gheorghe. Au absentat domnii deputați: 

Căprar-Dorel Gheorghe (C.O.), Ion Mocioalcă, Andrei Alexandru-Ioan 

(C.O.), Pop Georgian și Gabriel Vlase, grupul PSD și domnii deputați 

Cozmanciuc Corneliu-Mugurel și Dobre Victor Paul, grupul parlamentar al 

P.N.L. 

 
                      Vicepreşedinte, 

 
                      Mihai Weber 


