
 
 
 

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru apărare, ordine                               Bucureşti, 20.05.2013               
publică   şi   siguranţă  naţională                          Nr. 32/                   
 

S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din 20 mai 2013 

 

În ziua de 20 aprilie 2013, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările având următoarele puncte pe 

ordinea de zi:  

1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în 

străinătate (PLx 113/2013); 

2. Proiect de Lege privind abrogarea art. IV din Legea nr.10/2012 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.4/2008 privind 

prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a 

jocurilor sportive (PLx 127/2013). 

La punctul 1 al ordinii de zi, după prezentarea generală a proiectului 

făcută de domnul deputat George Scutaru, preşedinte de şedinţă, 

reprezentanţii instituţiilor respectiv, reprezentanţii  Ministerului Afacerilor 

Interne, Ministerului Afacerilor Externe şi cei ai Companiei Naţionale 

Imprimeria Naţională expun punctul de vedere cu privire la acest proiect de 

Lege.  
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În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 

voturi, adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în 

străinătate, cu amendamentele admise, redate în Anexa la raport. 

 La punctul 2 al ordinii de zi, membrii Comisiei au dezbătut proiectul 

de Lege şi în urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi pentru, au hotărât 

adoptarea proiectului de lege şi transmiterea unui raport preliminar 

Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

În zilele de 21, 22 şi 23 mai 2013, membrii Comisiei pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională au efectuat studiu individual asupra 

proiectelor şi iniţiativelor legislative rămase în dezbaterea Comisiei.  

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor (24), au fost prezenţi 

22 (domnii deputaţi Mocioalcă Ion, Canacheu Costică, Scutaru George, 

Emacu Gheorghe, Vlase Petru Gabriel, Bejinariu Eugen, Benga Ioan, 

Bordeianu Dan, Calimente Mihăiţă, Cozmanciuc Cornelui-Mugurel, 

Mircovici Niculae, Moisii Constantin, Murgu Neagu, Raeţchi Ovidiu 

Alexandru, Răducanu Ion, Roman Cristian-Constantin, Rusu Valentin, 

Seres Dènes, Stănişoară Mihai, Stroe Ionuţ Marian, Weber Mihai şi Secară 

Florin Mihail) şi au absentat 2 (domnii deputaţi Duşa Mircea şi Niţă 

Constantin din Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat). 

 
Vicepreşedinte 

 

George  Scutaru 
 
Consilier parlamentar Luminita Oprea  
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