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PROCES-VERBAL 

lucrărilor Comisiei din 18, 19 şi 20 februarie 2014 
 
 
 

 

În ziua de 18 februarie  2014, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

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

ordinea de zi  două puncte, şi anume:  

1. Propunere legislativă privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 82 din 25.10.2006 pentru recunoaşterea meritelor 

personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor 

drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, Pl x 19/2014; 

2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

295 din 28 iunie 2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, Plx-

637/2013. 

În deschiderea lucrărilor Comisiei, preşedintele de şedinţă, domnul 

vicepreşedinte Dan Bordeianu invită reprezentantul Ministerului Apărării 

Naţionale să prezinte punctul de vedere al instituţiei asupra iniţiativei 

legislative aflate la punctul unu al ordinii de zi. 

Doamna secretar de stat Otilia Sava argumentează faptul că propunerea 

legislativă induce confuzie în legislaţia existentă, presupunând şi eforturi 

financiare necuantificabile, ce nu sunt prevăzute în actualul buget al 

ministerului, fapt ce o face neacceptabilă. 
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Vicepreşedintele comisiei supune la vot propunerea respingerii 

iniţiativei legislative, propunere ce este votată cu majoritate de voturi. 

La punctul doi al ordinii de zi, domnul vicepreşedinte Dan Bordeianu 

adresează domnului chestor de poliţie Niculae Marinescu, directorul directiei 

Arme, Muniţii şi Explozivi din cadrul I.G.P.R., rugămintea de a preciza 

punctul de vedere al Ministerului Afacerilor Interne. 

Domnul chestor de poliţie Niculae Marinescu argumenteză faptul că, 

din cauza personalului insuficient al structurilor responsabile de 

problematica armelor din cadrul Poliţiei române, raportat la numărul mare de 

deţinători de arme, propunerea legislativă nu este viabilă.  

Luând act de cele prezentate, domnul vicepreşedinte Dan Bordeianu 

propune membrilor Comisiei respingerea acestei iniţiative legislative, 

propunere votată cu majoritate de voturi. 

Se trece la probleme organizatorice de ordin intern.  

Preşedintele de şedinţă, domnul deputat Dan Bordeianu supune la vot 

numirea domnului deputat Ion Răducanu în funcţia de secretar al Comisiei, 

propunere votată cu majoritate de voturi. 

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul vicepreşedinte Dan Bordeianu 

declară închisă şedinţa.  

În zilele de 19 şi 20 februarie membrii Comisiei desfăşoară studiu 

individual asupra proiectelor de lege şi iniţiativelor legislative aflate în 

portofoliul Comisiei. 

Vicepreşedinte 

Dan Bordeianu 
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