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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTA ŢILOR 

  
 

  

 

Comisia pentru apărare, ordine                                                        Bucureşti, 22.10.2018 
publică  şi  siguranţă  naţională                                                                   Nr. 4c-15/702 
                                       

 

PROCES VERBAL al 

lucrărilor Comisiei din 17 octombrie 2018  

În ziua de 17 octombrie 2018, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor își desfăşoară lucrările având 

următoarea ordine de zi:  

1. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege privind utilizarea datelor din 

registrul cu numele pasagerilor din transportul aerian pentru 

prevenirea, depistarea, investigarea şi urmărirea penală a infracţiunilor 

de terorism şi a infracţiunilor grave, precum şi pentru prevenirea şi 

înlăturarea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale. - (PL-x nr. 

484/2018). 

2. Dezbaterea pe fond a propunerii legislative pentru completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi 

detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România. 

- (PL-x nr. 494/2018). 
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3.  Dezbaterea pe fond a propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea 

adunărilor publice. -  (PL-x nr. 467/2018). 

4. Dezbaterea pe fond a propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare. - (PL-x 

nr. 404/2018). 

5. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.55/2018 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2011 privind atribuirea 

anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi 

securităţii. - (PL-x nr. 505/2018). 

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

vedere exprimate de reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne, membrii 

Comisiei hotărăsc cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege.  

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

vedere exprimate de către reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne, 

membrii Comisiei hotărăsc cu unanimitate de voturi, respingerea propunerii 

legislative.   

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

hotărăsc cu unanimitate de voturi amânarea propunerii legislative.   

La punctul 4 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei 

hotărăsc cu unanimitate de voturi amânarea propunerii legislative.   

La punctul 5 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei 

hotărăsc cu unanimitate de voturi amânarea proiectului de lege.    
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Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Dorel – Gheorghe 

Căprar, declară închisă şedinţa. 

 

Preşedinte 

      Dorel – Gheorghe CĂPRAR 

 


