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PARLAMENTUL   ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru apărare, ordine         Bucureşti, 05.03.2014           
publică  şi  siguranţă  naţională                                       Nr. 4c-12/65 
 

 

S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din 4, 5 şi 6 martie 2014 
 
 

În ziua de 4 martie 2014, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor, împreună cu Comisia pentru 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a Senatului, şi-au desfăşurat 

lucrările având următoarele puncte pe  ordinea de zi:  

 Audierea domnului senator Gabriel Oprea, candidat la funcţia 

de viceprim-ministru, ministru al Afacerilor Interne; 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a 

Camerei Deputaţilor  a continuat şedinţa  având pe ordinea de zi  

 Propunerea legislativă pentru înfiinţarea ghişeului unic pentru 

înmatricularea autovehiculelor (PL x 23/2014). 

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

vedere exprimate, cele două Comisii de apărare au avizat favorabil cu 

majoritate de voturi candidatura domnului senator Gabriel Oprea pentru 

funcţia de viceprim-ministru, ministru al Afacerilor Interne.   

La punctul 2 al ordinii de zi, Comisia pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor a continuat şedinţa cu 

dezbaterea propunerii legislative pentru înfiinţarea ghişeului unic pentru 

înmatricularea autovehiculelor. În urma dezbaterilor membrii Comisiei au 
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hotărât respingerea iniţiativei legislative cu unanimitate de voturi şi au 

transmis Comisiei pentru administraţie publică un raport preliminar de 

respingere.  

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Ion Mocioalcă a 

declarat închisă şedinţa.  
 

În zilele de 5 şi 6 martie 2014, membrii Comisiei au efectuat studiu 

individual asupra proiectelor de lege şi iniţiativelor legislative aflate în 

portofoliul Comisiei. 
 

 În zilele de 4, 5 şi 6 la lucrările Comisiei, din totalul de 24 membri, 

au fost prezenţi 23 deputaţi, şi anume: domnul preşedinte Ion Mocioalcă, 

domnii vicepreşedinţi Costică Canacheu şi Dan Bordeianu,  domnii 

secretari Gheorghe Emacu si Petru Gabriel Vlase, precum şi domnii 

deputaţi Eugen Bejenariu, Ioan Benga, Mihăiţă Calimente, Mircea Duşa, 

Niculae Mircovici, Constantin Moisii, Neagu Murgu, Moldovan Ioan, 

Constantin Niţă, Ovidiu Alexandru Raeţchi, Ion Răducanu, Cristian-

Constantin Roman, Adrian George Scutaru, Florin Mihail Secară, Dénes 

Seres, Mihai Stănişoară, Ionuţ-Marian Stroe şi Mihai Weber.  

Au absentat domnul deputat Valentin Rusu, din grupul parlamentar 

al PNL. 

 

 

Preşedinte 

 

Ion Mocioalcă 

 

 

Întocmit: consilier Carmen Bădănoiu 
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