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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din 15, 16 şi 17 octombrie 2013

În ziua de 15 octombrie 2013, Comisia pentru apărare, ordine publică
şi siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările având
următoarele puncte pe ordinea de zi:
1.

Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru ratificarea
Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii
Polonia privind cooperarea bilaterală în domeniul apărării,
semnat la Varşovia, la 5 iunie 2013 (PL x 363/2013);

2.

Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru modificarea
şi completarea

Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului

nr.104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de
Frontieră Române, precum şi a Legii nr.265/2010 pentru
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 104/2001
privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră
Române şi pentru abrogarea art.4 alin.(4) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a
României (PL x 343/2013);
3.

Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru modificarea
art.1 din Ordonanţa Guvernului nr.26/1994 privind drepturile
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de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de
apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională
(PL x 326/2013);
4.

Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.32/2013 pentru modificarea şi
completarea

Ordonanţei

Guvernului

nr.4/2010

privind

instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale
în România (PL-x 355/2013);
5.

Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.23/2013 privind plata obligaţiilor
financiare
Activităţilor

ale

Comisiei

Nucleare

la

Naţionale
organismele

pentru
şi

Controlul
organizaţiile

internaţionale România (PL-x 351/2013);
6.

Examinarea pe fond a comunicării Către un sector al apărării
şi al securităţii mai competitiv şi mai eficient (E 75/2013).

La punctul 1 al ordinii de zi, preşedintele de şedinţă, domnul deputat
Ion Mocioalcă, a prezentat nota proiectului de lege aflat în dezbatere şi
membrii Comisiei, cu unanimitate de voturi pentru, au hotărât să
întocmească un raport de adoptare a proiectului de lege.
La punctul 2 al ordinii de zi, după ascultarea punctelor de vedere
susţinute de reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne, domnii Bogdan
Tohăneanu, secretar de stat pentru Relaţia cu Parlamentul şi Guvernul, şi
Gheorghe Tiron, şef serviciu juridic în cadrul Poliţiei de Frontieră Române,
membrii Comisiei, cu unanimitate de voturi pentru, au hotărât să
întocmească un raport de adoptare a proiectului de lege.
La punctul 3 al ordinii de zi, preşedintele de şedinţă a prezentat
proiectul de lege, punctul de vedere negativ al Guvernului, avizul Consiliului
Legislativ, precum şi avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi
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bănci. În continuare acesta a dat cuvântul reprezentantului Ministerului
Finanţelor Publice, domnul Fănel Mitea, director al Direcţiei Programe
Bugetare, care a prezentat motivele pentru care MFP nu susţine proiectul de
lege. Ulterior, au fost invitaţi să-şi susţină propriile puncte de vedere domnii
Sorin Stan, preşedintele Federaţiei Salariaţilor din Administraţia Publică
Centrală şi Locală din România „Columna” şi Naie Nicu, preşedintele
Uniunii Sindicatelor Poliţiştilor Locali din România, care au susţinut
adoptarea acestuia. În încheierea dezbaterii acestui punct al ordinii de zi,
membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi pentru şi o abţinere, să
propună Plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de lege.
La punctul 4 al ordinii de zi, membrii Comisiei au examinat proiectul
de lege supus avizării, expunerea de motive, precum şi avizul favorabil al
Consiliului Legislativ. În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu
unanimitate de voturi pentru, avizarea favorabilă a proiectului de lege.
La punctul 5 al ordinii de zi, membrii Comisiei au examinat proiectul
de lege supus avizării, expunerea de motive, precum şi avizul favorabil al
Consiliului Legislativ. În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu
unanimitate de voturi pentru, avizarea favorabilă a acestuia.
La punctul 6 al ordinii de zi, preşedintele de şedinţă i-a dat cuvântul
doamnei Otilia Sava, secretar de stat pentru relaţia cu Parlamentul, informare
publică şi creşterea calităţii vieţii personalului din Ministerul Apărării
Naţionale, care a prezentat principalele direcţii şi linii de acţiune ale noii
strategii în domeniul apărării şi securităţii naţionale, proiectată de Comisia
Europeană, prin documentul aflat în dezbatere. De asemenea, a fost
prezentată poziţia de ţară a României ce va fi susţinută la viitorul Consiliu
European, precum şi sarcinile ce revin României în cadrul Strategiei
Europene de Apărare.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Ion Mocioalcă a
declarat închisă şedinţa.
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În zilele de 16 şi 17 octombrie 2013, membrii Comisiei au efectuat
studiu individual asupra proiectelor de lege şi iniţiativelor legislative aflate
în portofoliul Comisiei.
La lucrările Comisiei, din totalul de 24 membri, au fost prezenţi 21
deputaţi, şi anume: domnul preşedinte Ion Mocioalcă, domnii vicepreşedinţi
Costică Canacheu şi Adrian George Scutaru, domnul secretar Gheorghe
Emacu, precum şi domnii deputaţi Eugen Bejenariu, Ioan Benga, Dan
Bordeianu, Mihăiţă Calimente, Corneliu-Mugurel Cozmanciuc, Niculae
Mircovici, Constantin Moisii, Neagu Murgu, Ovidiu Alexandru Raeţchi, Ion
Răducanu, Cristian-Constantin Roman, Valentin Rusu, Florin Mihail Secară,
Dénes Seres, Mihai Stănişoară, Ionuţ-Marian Stroe şi Mihai Weber.
Au absentat domnii deputaţi Mircea Duşa, Constantin Niţă şi Petru
Gabriel Vlase, din grupul parlamentar al PSD.

Preşedinte
Ion Mocioalcă

Întocmit: Valentin Busuioc, consilier parlamentar
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