
 1

   
 
 

PARLAMENTUL   ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru apărare, ordine         Bucureşti, 12.09.2013         
publică şi siguranţă naţională                                     Nr. 4c-12/288 
 

 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din 10, 11 şi 12 septembrie 2013 
 
 
 

 

În ziua de 10 septembrie 2013, Comisia pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările având 

pe ordinea de zi  un singur punct, şi anume:  

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 66/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 60/2002 

privind Statutul poliţistului. 

În deschiderea lucrărilor Comisiei, preşedintele de şedinţă, domnul 

vicepreşedinte George Scutaru a apreciat în mod deosebit iniţiativa 

legislativă supusă dezbaterii, ca o aliniere a măsurilor dispuse în cadrul 

Ministerului Apărării Naţionale faţa de salariaţii care au suferit vătămări 

corporale sau chiar decesul în timpul şi din cauza exercitării misiunilor, cu 

măsuri similare aplicabile salariaţilor Ministerului Afacerilor Interne. 

Domnul vicepreşedinte George Scutaru a adresat invitaţilor, domnului 

chestor principal de poliţie Lucian Florin Guran, subsecretar de stat şi, 

respectiv, domnului comisar şef Mihai Şova, secretar general adjunct al 

Ministerului Afacerilor şi Interne, rugămintea de a prezenta principalele 

prevederi ale proiectului de lege. 

         Domnul subsecretar de stat Lucian Florin Guran a prezentat în mod 

succint prevederile actului normativ. 
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Luând act de cele prezentate, membrii Comisiei pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională şi-au exprimat acordul ca proiectul de lege 

supus dezbaterii să fie înaintat spre adoptare Plenului Camerei Deputaţilor. 

Propunerea a fost supusă la vot şi adoptată cu unanimitate de voturi. 

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul vicepreşedinte George Scutaru a 

declarat închisă şedinţa.  

În zilele de 11 şi 12 septembrie membrii Comisiei au desfăşurat studiu 

individual asupra proiectelor de lege şi iniţiativelor legislative aflate în 

portofoliul Comisiei. 

La lucrările Comisiei, din totalul de 24 membri ai Comisiei, au fost 

prezenţi, 19 deputaţi, şi anume: domnul preşedinte Ion Mocioalcă, domnii 

vicepreşedinţi Costică Canacheu şi George Scutaru, domnii secretari Emacu 

Gheorghe şi Gabriel Vlase precum şi domnii deputaţi Bejenariu Eugen, 

Benga Ioan, Bordeianu Dan, Mircovici Niculae, Moisii Constantin, Murgu 

Neagu, Raeţchi Ovidiu Alexandru, Răducanu Ion, Roman Cristian 

Constantin, Rusu Valentin, Seres Denes, Secară Florin Mihail, Stănişoară 

Mihai, Weber Mihai. 

Au absentat 5 deputaţi, şi anume: domnii deputaţi  Duşa Mircea şi Niţă 

Constantin, grupul parlamentar PSD, Calimente Mihăiţă, Cozmanciuc 

Corneliu-Mugurel,  Stroe Ionuţ Marian, grupul parlamentar al PNL. 

 

 

Vicepreşedinte, 

George Scutaru 
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