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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din 12, 13 şi 14 noiembrie 2013

În ziua de 12 noiembrie 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

spre

avizare

a

proiectului

de

Lege

privind

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2013 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2013 (PL x 415/2013);

2.

Dezbaterea

spre

avizare

a

proiectului

de

Lege

privind

aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 99/2013 cu
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013

(PL

x 442/2013);

3.

Dezbaterea Cartei Albe a Apărării (4c-12/366).

La punctul 1 al ordinii de zi, după ce a fost ascultat punctul de vedere al
reprezentanţilor structurilor din Sistemul de Apărare, Ordine Publica si
Siguranţă Naţională, preşedintele de şedinţă, domnul deputat Ion Mocioalcă,
le-a dat cuvântul membrilor Comisiei pentru a pune întrebări legate de
proiectul de lege aflat in dezbatere. In urma răspunsurilor primite, preşedintele
de şedinţă a supus votului proiectul de lege, iar membrii Comisiei, cu
majoritate de voturi pentru au hotărât avizarea favorabila a proiectului de lege.
La punctul 2 al ordinii de zi, preşedintele de şedinţă le-a dat cuvântul
reprezentanţilor structurilor din Sistemul de Apărare, Ordine Publică si
Siguranţă Naţională pentru a-si exprima punctul de vedere. După ce a fost
ascultat, preşedintele de şedinţă a solicitat membrilor Comisiei întrebări legate
de proiectul de lege aflat în dezbatere. În urma răspunsurilor primite,
preşedintele de şedinţă a supus votului proiectul de lege, iar membrii Comisiei,
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cu unanimitate de voturi pentru, au hotărât avizarea favorabila a proiectului de
lege.
La punctul 3 al ordinii de zi, preşedintele de şedinţă a dat cuvântul
domnului ministru Mircea Dusa care a făcut o prezentare succintă a
conţinutului Cartei Albe a Apărării. După ce a fost ascultat punctul de vedere al
reprezentanţilor Ministerului Apărării Naţionale, preşedintele de şedinţă a
supus votului întocmirea unui raport, iar membrii Comisiei, cu majoritate de
voturi pentru, au hotărât formularea unui raport favorabil.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Ion Mocioalcă a declarat
închisă şedinţa.
În zilele de 13 şi 14 noiembrie 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 19

deputaţi, şi anume: domnul preşedinte Ion Mocioalcă, domnul vicepreşedinte
Costică Canacheu, domnul secretar Gheorghe Emacu, precum şi domnii
deputaţi Eugen Bejenariu, Ioan Benga, Mihăiţă Calimente, Corneliu-Mugurel
Cozmanciuc, Mircea Duşa, Niculae Mircovici, Constantin Moisii, Neagu Murgu,
Ion Răducanu, Cristian-Constantin Roman, Adrian George Scutaru, Florin Mihail
Secară, Dénes Seres, Mihai Stănişoară, Ionuţ-Marian Stroe şi Mihai Weber.
Au absentat domnii deputaţi Dan Bordeianu şi Valentin Rusu (Grupul
parlamentar PNL), Constantin Niţă şi Petru Gabriel Vlase (Grupul parlamentar
al PSD), Ovidiu Alexandru Raeţchi (Grupul parlamentar PC).
Preşedinte
Ion Mocioalcă

Întocmit: consilier Carmen Bădănoiu
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