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S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din 27 ianuarie 2016 

 

În ziua de 27 ianuarie 2016, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările având 

următoarea ordine de zi:  

- Analizarea proiectelor de acte normative cuprinse în lista cu priorităţi 

ale Guvernului pentru sesiunea parlamentară ianuarie – iunie 2015. 

Formularea unor puncte de vedere ale Comisiei; 

- Stabilirea calendarului de activităţi de control parlamentar pentru 

sesiunea ianuarie – iunie 2016.  

Şedinţa a fost condusă de către domnul deputat Ion Mocioalcă.  

La punctul 1 al ordinii de zi, preşedintele Comisiei a prezentat planul 

Guvernului de acţiuni sectoriale asumate de ministerele de resort, precum şi 

punctele de vedere ale Guvernului asupra unor proiecte de legi aflate în 

dezbatere parlamentară.  

Membrii comisiei au reţinut ca prioritare o serie de proiecte de acte 

normative aparţinând Ministerului Afacerilor Interne care vizează apărarea 

împotriva incendiilor, siguranţa rutieră, cooperarea transfrontalieră pentru 



 2

prevenirea şi combaterea actelor de terorism, precum şi unele modificări la 

codul rutier.  

La punctul 2 de pe ordinea de zi, Comisia, pe baza propunerilor făcute 

de către domnul deputat Ion Răducanu, vicepreşedintele Comisiei, a stabilit 

calendarul de activităţi de control parlamentar pentru sesiunea în curs. 

La lucrările Comisiei, din totalul de 26 membri, au fost prezenţi 23 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, 

Mihăiţă Calimente, Dorel Gheorghe Căprar, Corneliu-Mugurel Cozmanciuc, 

Duşa Mircea, Gheorghe Emacu, Ion Cristinel Marian, Niculae Mircovici, 

Constantin Moisii, Ioan Moldovan, Murgu Neagu, Ovidiu Alexandru 

Raeţchi, Cristian-Constantin Roman, Mircea-Cornel Sămărtinean, Mihail 

Florin Secară, Dénes Seres şi Mihai Weber şi au absentat domnii deputaţi 

Constantin Niţă şi Petru Gabriel Vlase din partea Grupului parlamentar PSD, 

respectiv Valentin Rusu din partea Grupului parlamentar PNL.  

 

 

 

Preşedinte, 

  

Ion Mocioalcă 
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