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PARLAMENTUL   ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTA ŢILOR 

 

Comisia pentru apărare, ordine         Bucureşti,12.11.2015                                         

publică  şi  siguranţă  naţională                                         Nr. 4c-12/339 

 

 

S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din 10 și 12 noiembrie 2015 

 

În ziua de 10 noiembrie 2015, Comisia pentru apărare, ordine publică 

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

pe ordinea de zi următoarele proiecte:  

1. Dezbaterea pe fond a proiectului  de Lege pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative în domeniul străinilor (PLx 

778/2015);  

2. Dezbaterea și avizare proiectului de Lege privind controlul asupra 

pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe 

periculoase (PLx 761/2015); 

3. Dezbaterea și avizare proiectului de Lege pentru completarea 

art.35 din Legea nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranţă , 

reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare (PLx 

777/2015);  

4. Dezbaterea pe fond a propunerii legislativă privind industria 

naţională de apărare (PLx 598/2015). 
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Şedinţa a fost condusă de către domnul deputat Ion Mocioalcă, 

preşedintele Comisiei, care, la începutul şedinţei, le-a propus membrilor , 

după prezentarea punctului de vedere al reprezentanților Ministerului 

Apărării Naționale, amânarea punctului 4 al ordinii de zi referitor la 

dezbaterea pe fond a propunerii legislativă privind industria naţională de 

apărare (PLx 598/2015).  

Solicitarea președintelui Comisiei a primit în unanimitate votul 

favorabil al membrilor și s-a procedat la dezbaterea punctuală a ordinii de zi. 

La punctul 1 al ordinii de zi, preşedintele Comisiei a dat cuvântul 

reprezentanților Ministerului Afacerilor Interne și ai reprezentanței din 

România a Înaltului Comisariat pentru Refugiați al Națiunilor Unite, care au 

explicat modificările propuse, în consens cu scopul inițiativei legislative.  

În final, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi pentru, 

întocmire unui raport de adoptare asupra inițiativei legislative, cu 

amendamente.   

La punctul 2 al ordinii de zi, preşedintele Comisiei a prezentat 

proiectul de Lege privind controlul asupra pericolelor de accident major în 

care sunt implicate substanţe periculoase (PLx 761/2015) cu privire la care 

s-a solicitat dezbaterea și avizarea. 

Urmarea a consultării documentelor ce însoțeau propunerea legislativă 

și a discuțiilor purtate, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi 

avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

La punctul 3 al ordinii de zi, domnii deputaţi au analizat propunerea 

pentru dezbaterea și avizare a proiectului de Lege pentru completarea art.35 

din Legea nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranţă, reglementarea, 

autorizarea şi controlul activităţilor nucleare (PLx 777/2015). 

A fost analizată documentația ce stă la baza inițiativei legislative și au 

fost clarificate toate aspectele sesizate pentru ca, în final, membrii Comisiei 

să decidă, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 
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În data de 12 noiembrie 2015, membrii Comisiei au analizat și 

documentat în cadrul studiului individual efectuat, inițiativele legislative cu 

care Comisia este sesizată.  

La lucrările Comisiei, din totalul de 26 membri, au fost prezenţi 22 de 

deputaţi, şi anume: domnul preşedinte Ion Mocioalcă, domnii vicepreşedinţi 

Costică Canacheu, Ion Răducanu, Radu-Iulian Surugiu, domnii secretari 

Ioan Benga şi Dan Bordeianu, precum şi domnii deputaţi Eugen Bejenariu, 

Căprar Dorel Gheorghe, Corneliu-Mugurel Cozmanciuc, Gheorghe Emacu, 

Ion Cristinel Marian, Niculae Mircovici, Constantin Moisii, Ioan Moldovan, 

Murgu Neagu, Constantin Niţă, Ovidiu Alexandru Raeţchi, Mircea-Cornel 

Sămărtinean, Mihail Florin Secară, Dénes Seres, Petru Gabriel Vlase, şi 

Mihai Weber şi au absentat domnii deputaţi Mircea Duşa din partea 

Grupului parlamentar PSD, respectiv Mihăiţă Calimente, Valentin Rusu și 

Cristian-Constantin Roman din partea Grupului parlamentar PNL.  

 

 

 

Preşedinte, 

  

Ion Mocioalcă 

 

 

 

 

 

 


