PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
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Nr. 4-c-12/358

Bucureşti,

29.10.2013

PROCES-VERBAL
al lucrărilor Comisiei din 29 octombrie 2013

În ziua de 29 octombrie 2013, Comisia pentru apărare, ordine publică şi
siguranţă

naţională a Camerei Deputaţilor

îşi desfăşoară lucrările

având

următoarele puncte pe ordinea de zi:

1.

Dezbaterea propunerii Grupului parlamentar al Partidului Naţional
Liberal cu privire la alegerea domnului deputat Dan Bordeianu în
funcţia de vicepreşedinte al Comisiei, în locul devenit vacant, ca
urmare a demisiei din această funcţie a domnului deputat George
Scutaru, ales lider al aceluiaşi grup parlamentar;

2.

Dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2013 pentru stabilirea
unor măsuri privind încadrarea absolvenţilor Academiei de Poliţie
“Alexandru Ioan Cuza”, promoţia 2013 (PL x 397/2013);

3.

Dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr. 30/2013 pentru crearea cadrului
instituţional necesar în vederea funcţionării Centrului Sud-Est
European de Aplicare a Legii

(PL x 408/2013).

La punctul 1 al ordinii de zi, preşedintele de şedinţă, domnul deputat Ion
Mocioalcă, îi dă cuvântul domnului deputat George Scutaru, liderul Grupului
parlamentar al Partidului Naţional Liberal. Acesta din urmă arată că la data de 29
octombrie 2013 Biroul permanent al Camerei Deputaţilor fost înştiinţat cu privire
la propunerea Grupului PNL de a-l desemna pentru funcţia de vicepreşedinte al
Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională pe domnul deputat
Dan Bordeianu. În continuare, preşedintele de şedinţă îi mulţumeşte domnului
1

deputat George Scutaru pentru întreaga activitate desfăşurată ca vicepreşedinte
al Comisiei şi propune votarea domnului deputat Dan Bordeianu pe funcţia
rămasă vacantă. În urma votului exprimat de către deputaţii prezenţi la lucrările
şedinţei, domnul deputat Dan Bordeianu este ales cu unanimitate de voturi pe
funcţia de vicepreşedinte al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională.
La punctul 2 al ordinii de zi, după ce este ascultat punctul de vedere al
Ministerului Afacerilor Interne, susţinut de doamna chestor de poliţie Irina Alexe,
secretar general adjunct, preşedintele de şedinţă le dă cuvântul membrilor
Comisiei pentru a pune întrebări legate de proiectul de lege aflat în dezbatere. În
urma răspunsurilor primite, preşedintele de şedinţă supune votului proiectul de
lege, iar membrii Comisiei, cu unanimitate de voturi pentru, hotărăsc să propună
Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea în forma prezentată a

proiectului de

lege.
La punctul 3 al ordinii de zi, după ce este ascultat punctul de vedere al
Ministerului Afacerilor Interne, susţinut de domnul comisar şef de poliţie Dragoş
Agapie,

director

al

Centrului

de

Cooperare

Poliţienească

Internaţională,

preşedintele de şedinţă supune votului proiectul de lege, iar membrii Comisiei, cu
unanimitate de voturi pentru, hotărăsc să propună Plenului Camerei Deputaţilor
adoptarea în forma prezentată a proiectului de lege.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Ion Mocioalcă declară
închisă şedinţa.
Preşedinte
Ion Mocioalcă

Întocmit: Valentin Busuioc, consilier parlamentar
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