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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din 19, 20 şi 21 martie 2013
În ziua de 19 martie 2013, Comisia pentru apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările având
următoarele puncte pe ordinea de zi:
1. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.
218/23 aprilie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române,
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 305 din 9 mai 2002, cu
modificările şi completările ulterioare (PL x 56/2013);
2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul
2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri
fiscal-bugetare

(PL x 85/2013).

La punctul 1 al ordinii de zi, preşedintele Comisiei, domnul deputat Ion
Mocioalcă, care conduce şi lucrările şedinţei, solicită punctul de vedere al
iniţiatorilor. Domnul deputat Moisii Constantin, în calitate de iniţiator, susţine
adoptarea modificărilor legislative solicitate, argumentând necesitatea acestei
iniţiative.
În continuare, domnul deputat Ion Mocioalcă solicită punctul de vedere al
Ministerului Afacerilor Interne asupra propunerii legislative, care este prezentat
de către domnul Bogdan Tohăneanu, secretar de stat. Acesta arată că
modificarea propusă nu este oportună în forma prezentată, fiind necesară o
iniţiativă care să reglementeze în mod unitar componenţa, organizarea şi
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funcţionarea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică. Luând act de motivele
invocate, preşedintele Comisiei propune adoptarea unui raport de respingere a
iniţiativei legislative, propunere care este supusă la vot şi adoptată cu majoritate
de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi, membrii Comisiei au dezbătut proiectul de
lege şi, cu unanimitate de voturi pentru, au hotărât acordarea unui aviz favorabil
şi trimiterea acestuia la Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci şi pentru muncă
şi protecţie socială.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Ion Mocioalcă declară
închisă şedinţa.
În zilele de 20 şi 21 martie, membrii Comisiei au efectuat studiu
individual asupra proiectelor de lege şi iniţiativelor legislative aflate în
portofoliul Comisiei.
La lucrările Comisiei, din totalul de 23 membri ai acesteia, au fost
prezenţi 21, şi anume: domnul preşedinte Ion Mocioalcă, domnii vicepreşedinţi
Costică Canacheu şi Scutaru Adrian George, domnii secretari Emacu Gheorghe
şi Vlase Petru Gabriel, precum şi domnii deputaţi Bejenariu Eugen, Benga Ioan,
Bordeianu Dan, Calimente Mihăiţă, Cozmanciuc Corneliu Mugurel, Mircovici
Niculae, Moisii Constantin, Murgu Neagu, Raeţchi Ovidiu Alexandru,
Răducanu Ion, Roman Cristian Constantin, Rusu Valentin, Seres Denes,
Stănişoară Mihai, Stroe Ionuţ Marian şi Weber Mihai.
Au absentat 2 domni deputaţi, şi anume Duşa Mircea şi Niţă Constantin,
din Grupul parlamentar PSD.
Preşedinte
Ion Mocioalcă

Întocmit: Consilier parlamentar Dr. George Cucu
2

