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SINTEZA  

  lucrărilor Comisiei din 4 - 6 octombrie  2016 

 
 
 

În ziua de  4 octombrie  2016, Comisia pentru apărare, ordine publică 

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

următoarele puncte pe ordinea de zi :  

1. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - 

Consolidarea sistemului de rezilienţă cibernetică al Europei şi 

încurajarea unui sector al securităţii cibernetice competitiv şi 

inovator; COM(2016) 410 – examinare pe fond; 

2. Comunicare comună către Parlamentul European şi Consiliu - 

Elemente pentru un cadru strategic la nivelul UE pentru sprijinirea 

sectorului de securitate. JOIN(2016) 31- examinare fond. 

3. Comunicare comună către Parlamentul European şi Consiliu - 

Creşterea nivelului de securitate într-o lume a mobilităţii: 

îmbunătăţirea sistemului de informaţii în cadrul combaterii 

terorismului şi consolidarea frontierelor externe. COM(2016)602. 

          La primul punct al ordinii de zi, în urma dezbaterilor şi a opiniilor 

exprimate, membrii Comisiei, cu unanimitate de voturi, au decis susţinerea 

propunerilor exprimate în documentul supus dezbaterii. 
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           La  punctul  2  al  ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii 

Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui Proiect de 

Opinie prin care să se exprime susţinerea propunerilor Comisiei Europene. 

La  punctul  3  al  ordinii de zi, în urma  dezbaterilor şi a punctelor de 

vedere exprimate membrii Comisiei au decis, cu unanimitate de voturi, 

susţinerea intenţiilor cuprinse în Comunicarea supusă dezbaterii. 

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Ion Mocioalcă declară 

închisă şedinţa Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională. 

În zilele de 5 şi 6 septembrie membrii comisiei au desfăşurat studiu 

individual asupra iniţiativelor legislative din portofoliul comisiei. 

La lucrările Comisiei au participat, din totalul de 27 de membri, un 

număr de  25  deputaţi, şi anume: domnul preşedinte Ion Mocioalcă, domnii 

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

domnii secretari Benga Ioan, Bordeianu Dan şi domnii deputaţi Bejenariu 

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

Mugurel Mircea Duşa, Emacu Gheorghe, Moisii Constantin, Moldovan Ioan, 

Murgu Neagu, Marian Ion Cristinel, Niţă Constantin, Ponta Victor-Viorel, 

Raeţchi Ovidiu Alexandru,  Roman Cristian Constantin, Sămărtinean 

Cornel-Mircea, Secară Florin Mihail, Sereş Deneş, Vlase Petru Gabriel, 

Weber Mihai.  

Au absentat deputaţii:, Rusu Valentin, Stroe Ionuţ Marian, grupul 

politic al PNL. 

 

Preşedinte, 
 

Ion Mocioalcă 
 


