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SINTEZA  

  lucrărilor Comisiei din 11 - 13 octombrie  2016 

 
 
 

În ziua de  11 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. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.248/2005 privind 

regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, Plx- 388/2016; 

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.226/2011 

privind reparaţiile morale şi material pentru fostele cadre militare active, 

îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 

1961, Plx- 372/2016; 

3. Proiect de Lege privind ceremoniile oficiale, dezbatere în avizare, 

Plx- 390; 

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

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

cu amendamente admise a proiectului de lege. 

           La  punctul  2  al  ordinii de zi, în urma dezbaterilor şi a audierii 

punctului de vedere exprimat de iniţiator, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor şi solicitarea unui nou Punct de 

vedere din partea Ministerului Apărării Naţionale. 
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La  punctul  3  al  ordinii de zi, în urma  dezbaterilor şi a punctelor de 

vedere exprimate membrii Comisiei au decis amânarea formulării unui aviz 

asupra proiectului de lege. 

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

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

domnii secretari Benga Ioan şi 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, Raeţchi Ovidiu Alexandru, 

Roman Cristian Constantin, Sămărtinean Cornel-Mircea, Secară Florin 

Mihail, Sereş Deneş, Weber Mihai.  

Au absentat deputaţii: Ni ţă Constantin, Ponta Victor-Viorel, Vlase  

Petru Gabriel – grupul PSD, Rusu Valentin, Stroe Ionuţ Marian, grupul 

politic al PNL. 

 

Preşedinte, 
 

Ion Mocioalcă 
 


