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P R O C E S – V E R B A L 

al lucrărilor comisiei 10, 11 şi 12 decembrie 2013 

 

În data de 10 decembrie 2013, lucrările Comisiei pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională sunt conduse de către domnul deputat 

Ion Mocioalcă, preşedintele Comisiei.  

Sunt prezenţi 20 deputaţi din totalul de 24 de membri ai Comisiei. 

Comisia aprobă, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi:  

1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil 

(Pl-x 550/2013); 

2. Dezbaterea în fond a propunerii legislative pentru completarea art. 21 din 

Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi 

completările ulterioare (Pl-x 445/2013); 

3. Dezbaterea în fond a propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 

226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare 

active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 – 31 

decembrie 1961 (Pl-x 327/2013); 

4. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind unele măsuri pentru 

facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii referitoare la încălcările 
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normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră şi pentru facilitarea 

executării sancţiunilor aplicate acestor încălcări (PL-x 572/2013); 

5. Dezbaterea în fond a Proiectului de Lege privind utilizarea sistemelor 

destinate blocării şi întreruperii radiocomunicaţiilor în perimetrele unităţilor 

din subordinea administraţiei naţionale a penitenciarelor (PL-x 5742013). 

La primul punct al ordinii de zi, s-au desfăşurat dezbateri generale, iar 

membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 

proiectului de lege. 

La punctul 2 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor generale, membrii 

comisiei pentru apărare au hotărât cu unanimitate de voturi pentru, 

întocmirea unui raport de adoptare cu amendamente. 

La punctul 3 al ordinii de zi, cu unanimitate de voturi pentru, membrii 

comisiei au hotărât formularea unui raport de adoptare cu amendamente. 

La punctul 4 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor generale, 

preşedintele comisiei a supus la vot propunerea întocmirii unui aviz 

favorabil. Membrii comisiei pentru apărare, cu unanimitate de voturi pentru, 

hotărăsc întocmirea unui raport favorabil. 

La punctul 5 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor generale, membrii 

comisiei pentru apărare au hotărât cu unanimitate de voturi pentru, 

întocmirea unui raport de adoptare cu amendamente. 

În încheiere, preşedintele de şedinţă, constatând că ordinea de zi a fost 

epuizată, declară închisă şedinţa Comisiei.     

 
Preşedinte, 

 
 

Ion Mocioalcă 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nasi Calenţaru, Consultant parlamentar 
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