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PARLAMENTUL   ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTA ŢILOR 

 
Comisia pentru apărare, ordine                                      Bucureşti, 7.04.2017                                       
publică  şi  siguranţă  naţională                                                           Nr. 4c-12/426 
 

 

S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din  4, 5 și 6 aprilie  2017  

 
În ziua de 4 aprilie 2017, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările având 

următoarele puncte pe ordinea de zi :  

1. Reexaminarea proiectului de Lege pentru modificarea art.35 din Legea 

nr.379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de 

război (  Plx 69/2017 ) 

2. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2017 pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2015 privind unele măsuri 

pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de 

apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative  

(PLx 159/2017) 

3. Dezbaterea pe fond a propunerii  legislative  privind organizarea şi 

funcţionarea corpului pompierilor militari şi a protecţiei civile ( Plx 

131/2017) 

4. Prezentarea şi dezbaterea Scrisorii domnului Klaus Werner  Iohannis, 

Preşedintele României, prin care solicită Parlamentului să aprobe 
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înfiinţarea, pe teritoriul României, a Detaşamentului de 

Contrainformații  Bucureşti  

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

exprimate de către  reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale, ai 

Ministerului Educaţiei Naţionale şi  de către doamna deputat Ciofu Tamara 

Dorina, iniţiator al proiectului de Lege, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi,  să amâne dezbaterile asupra acestui proiect de Lege.  

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

vedere exprimate de către reprezentanţii Ministerului Economiei, membrii 

Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi, adoptarea  proiectului de Lege.  

 La punctul  3 al ordinii de zi, membrii Comisiei de apărare, ordine 

publică și siguranță națională, au audiat punctul de vedere al reprezentanţilor 

Ministerului Afacerilor Interne, domnii secretari de stat Mihai Chirică şi 

Raed  Arafat, după care au votat cu unanimitate de voturi pentru, înaintarea 

către Plenul Camerei Deputaților a unui raport de adoptare cu o serie de 

amendamente admise.  

La punctul 4 al ordinii de zi, dezbaterea  asupra Scrisorii domnului Klaus 

Werner  Iohannis, Preşedintele României, prin care solicită Parlamentului să 

aprobe înfiinţarea, pe teritoriul României, a Detașamentului de 

Contrainformații București, membrii Comisiei de apărare, ordine publică și 

siguranță națională din Camera Deputaţilor, împreună cu cei ai Comisiei 

pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  din Senat au audiat 

punctul de vedere al reprezentantului Administraţiei Prezidenţiale şi cel al 

reprezentantului Ministerului Apărării Naţionale, membrii celor două 

Comisii au hotărât cu unanimitate de voturi să propună  Plenului celor două 

Camere adoptarea hotărârii privind înființarea, pe teritoriul României, a 

Detaşamentului de Contrainformaţii Bucureşti.  
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     În zilele de 5 şi 6 aprilie membrii Comisiei au desfășurat studiu individual 

asupra inițiativelor legislative aflate în portofoliul comisiei. 

La  lucrările  Comisiei, în ziua de 4 aprilie  2017  din totalul de 21 

membri, au fost prezenţi 16 deputaţi, şi anume: domnul preşedinte Căprar 

Dorel - Gheorghe, domnii vicepreşedinţi Weber Mihai, Raeţchi Ovidiu 

Alexandru  şi Rodeanu Bogdan Ionel, domnii secretari Stanciu – Viziteu 

Lucian Daniel  şi Mocioalcă Ion, precum şi domnii deputaţi Andrei 

Alexandru Ioan, Bejinariu Eugen, Dobre Victor Paul,  Lupescu Dumitru,  

Iftimie Neculai,  Mărgărit Mitic ă – Marius, Olteanu Daniel, Prişcă Răzvan 

Sorin, Sămărtinean Cornel – Mircea, Surgent  Marius şi au absentat domnii 

deputaţi  Cozmanciuc Corneliu – Mugurel,  din partea grupului parlamentar 

al Partidului Naţional Liberal,  domnul deputat Apjok  Norbert,  din partea 

grupului parlamentar al UDMR, domnul Pop Georgian, domnul Simonis 

Alfred – Robert şi domnul Vlase Petru Gabriel (înlocuit de către domnul 

deputat Todor Adrian) din partea grupului parlamentar al Partidului Social 

Democrat.  

În zilele de 5 și 6 aprilie 2017 din totalul de 21 membri, au fost prezenţi 

16 deputaţi, şi anume: domnul preşedinte Căprar Dorel - Gheorghe, domnii 

vicepreşedinţi Weber Mihai, Raeţchi Ovidiu Alexandru  şi Rodeanu Bogdan 

Ionel, domnii secretari Stanciu – Viziteu Lucian Daniel  şi Mocioalcă Ion, 

precum şi domnii deputaţi Andrei Alexandru Ioan, Bejinariu Eugen, Dobre 

Victor Paul,  Lupescu Dumitru,  Iftimie Neculai,  Mărgărit Mitic ă – Marius, 

Olteanu Daniel, Prişcă Răzvan Sorin, Sămărtinean Cornel – Mircea, Surgent 

Marius şi au absentat domnii deputaţi  Cozmanciuc Corneliu – Mugurel,  din 

partea grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal,  domnul deputat 

Apjok  Norbert,  din partea grupului parlamentar al UDMR, domnul Pop 
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Georgian, domnul Simonis Alfred – Robert şi domnul Vlase Petru Gabriel, 

din partea grupului parlamentar al Partidului Social Democrat.  

 

 

 
Preşedinte 

 
 

Dorel – Gheorghe Căprar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Luminița Oprea 


