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PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 26 aprilie 2016 

 

În ziua de 26 aprilie are loc şedinţa Comisiei pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională din Camerei Deputaţilor, având  pe ordinea de 

zi:  

1. Dezbaterea pe fond a propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.155/2010 a poliţiei locale, republicată (Plx 166/2016). 

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

completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a 

cetăţenilor români în străinătate (PLx 185/2016). 

3. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru aprobarea plăţii 

contribuţiei care îi revine României în calitate de stat parte la Tratatul 

privind comerţul cu arme, adoptat la New York, la 2 aprilie 2013, semnat 

de România la New York, la 3 iunie 2013, şi ratificat de România prin 

Legea nr.32/2014 (PLx 156/2016). 

4. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru ratificarea 
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privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti, 

la 5 iunie 2015 şi la Chişinău, la  21 iulie 2015 (PLx 181/2016). 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice (PLx 186/2016). 

6. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea 

O.U.G.195 din 2002 privind circulaţia pe drumurile publice (Plx 

203/2016). 

La punctul 1 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor şi a punctului de 

vedere exprimat de către doamna Cristina Manda,  subsecretar de stat în 

cadrul Ministerului Afacerilor Interne, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, respingerea propunerii legislative. 

La punctul 2 al ordinii de zi în urma punctului de vedere exprimat de 

către doamna Cristina Manda, subsecretar de stat în cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne, membrii comisiei votează în unanimitate amânarea 

dezbaterii proiectului de Lege. 

La punctul 3 al ordinii de zi în urma dezbaterilor, membrii comisiei 

hotărăsc, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de Lege. 

La punctul 4 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor generale şi a 

punctelor de vedere exprimate de către domnul Liviu Neagoe, secretar 

general adjunct în cadrul Secretariatului General al Guvernului şi de către 

domnul Cristian Marius Cap-Alb, director al Direcţiei Juridice din cadrul 

ORNISS, membrii Comisiei pentru apărare decid cu majoritate de voturi 

adoptarea proiectului de Lege. 
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La punctul 5 al ordinii de zi în urma dezbaterilor generale, şi a 

punctului de vedere exprimat de către doamna Cristina Manda,  subsecretar 

de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, membrii comisiei hotărăsc, 

cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a proiectului de Lege. 

La punctul 6 al ordinii de zi în urma dezbaterilor generale, şi a 

punctului de vedere exprimat de către doamna Cristina Manda,  subsecretar 

de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, membrii comisiei decid 

avizarea favorabilă a propunerii legislative cu unanimitate de voturi,. 

Constatând că ordinea de zi a fost epuizată, preşedintele de şedinţă, 

domnul vicepreşedinte Iulian – Radu Surugiu, declară închisă şedinţa 

comisiei pentru apărare. 

 

 
Vicepreşedinte, 

Iulian – Radu Surugiu 
 


