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S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din 26 aprilie 2016 

 

În ziua de 26 aprilie a avut 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 Naw 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 au hotărât, 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 au votat în unanimitate amânarea 

dezbaterii proiectului de Lege. 

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

hotărât, 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 
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ORNISS, membrii Comisiei pentru apărare au decis cu majoritate de voturi 

adoptarea proiectului de Lege. 

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 au 

hotărât, 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 au 

hotărât avizarea favorabilă a propunerii legislative cu unanimitate de voturi. 

În ziua de 26 aprilie 2016, din numărul total al membrilor Comisiei 

pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor 

(27), au fost prezenţi 21 (domnul preşedinte Mocioalcă Ion, domnii 

vicepreşedinţi Canacheu Costică, Răducanu Ion şi Surugiu Iulian-Radu, 

domnul secretar Bordeianu Dan, precum şi domnii deputaţi Bejinariu 

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

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

Niculae, Niţă Constantin, Raeţchi Ovidiu Alexandru, Roman Cristian-

Constantin, Sămărtinean Cornel-Mircea, Secară Florin Mihail, Seres Dénes 

Vlase Petru Gabriel şi Weber Mihai) şi au absentat 7: domnii deputaţi 

Benga Ioan (concediu de odihnă) şi Ponta Victor-Viorel din Grupul 

parlamentar al Partidului Social Democrat, domnii deputaţi Moisii 

Constantin şi Murgu Neagu din Grupul parlamentar al Uniunii Naţionale 

pentru Progresul României, domnul deputat Rusu Valentin din Grupul 
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parlamentar al Partidului Naţional Liberal şi domnul deputat Moldovan 

Ioan din Grupul parlamentar al ALDE. 

 

 

 
Vicepreşedinte, 

Iulian – Radu Surugiu 
 


