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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din  18, 19 și 20 septembrie 2018  

 

În ziua de 18 septembrie 2018, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor și-a desfăşurat lucrările având 

următoarea ordine de zi:  

1. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului 

între Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone privind 

mormintele de război, semnat la Varşovia, la 25 mai 2018. - (PL-x nr. 

468/2018). 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea 

producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc. - 

(PL-x nr. 436/2018). 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.42/2018 privind eficientizarea activităţii 

Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi 



pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii- (PL-x nr. 416/2018). 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru completarea art. 33 

din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice - (PL-x nr. 428/2018). 

La punctul 1 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor şi a punctelor de 

vedere exprimate de către reprezentanții Ministerului Apărării Naționale, 

membrii Comisiei hotărăsc cu unanimitate de voturi adoptarea proiectului de 

lege.   

La punctul 2 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor şi a punctelor de 

vedere exprimate de către reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne și ai 

Agenției Naționale Antidoping, membrii Comisiei hotărăsc cu majoritate de  

voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege.   

La punctul 3 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor dezbaterilor, membrii 

Comisiei hotărăsc cu majoritate de  voturi, avizarea favorabilă a proiectului de 

lege.    

La punctul 4 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei 

hotărăsc cu majoritate de  voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege.      

În zilele de 19 și 20 septembrie, membrii Comisiei au desfășurat studiu 

individual asupra inițiativelor legislative aflate în portofoliul Comisiei pentru 

apărare ordine publică şi siguranţă naţională. 

La activitățile Comisiei, în ziua de 18 septembrie  2018 din totalul de 20 

membri, au fost prezenţi 16 deputaţi, şi anume: domnii vicepreşedinţi 

Mocioalcă Ion și Raețchi Ovidiu Alexandru,  domnul secretar Lupescu 

Dumitru, precum şi domnii deputaţi Apjok Norbert, Bejinariu Eugen,  Bontea 



Vlad, Cozmanciuc Corneliu Mugurel, Dobre Victor –Paul, Iftimie Neculai, 

Mărgărit Mitic ă-Marius, Olteanu Daniel, Pop Georgian, Prişcă Răzvan Sorin, 

Sămărtinean Cornel – Mircea, Surgent Marius-Gheorghe și Weber Mihai și au 

absentat  domnii deputați Căprar Dorel - Gheorghe și Andrei Alexandru Ioan 

din partea grupului parlamentar al PSD precum și domnii deputați Rodeanu 

Bogdan –Ionel (înlocuit de domnul deputat Lucian Stanciu - Viziteu), Popescu 

Nicolae – Daniel (înlocuit de doamna deputat Cosette Chichirau) din partea 

grupului parlamentar al USR. 

La activitățile Comisiei, în zilele de 19 și 20 septembrie  2018 din totalul 

de 20 membri, au fost prezenţi 17 deputaţi, şi anume: domnii vicepreşedinţi 

Mocioalcă Ion și Raețchi Ovidiu Alexandru,  domnul secretar Lupescu 

Dumitru, precum şi domnii deputaţi Apjok Norbert, Bejinariu Eugen,  Bontea 

Vlad, Cozmanciuc Corneliu Mugurel, Dobre Victor –Paul, Iftimie Neculai, 

Mărgărit Mitic ă-Marius, Olteanu Daniel, Pop Georgian, Popescu Nicolae – 

Daniel, Prişcă Răzvan Sorin, Sămărtinean Cornel – Mircea, Surgent Marius-

Gheorghe și Weber Mihai și au absentat  domnii deputați Căprar Dorel - 

Gheorghe și Andrei Alexandru Ioan din partea grupului parlamentar al PSD 

precum și domnul deputat Rodeanu Bogdan, din partea grupului parlamentar 

al USR. 

 

Vicepreşedinte 

     Ion MOCIOALCĂ  

 


