
 1

   
 
 

PARLAMENTUL   ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru apărare, ordine         Bucureşti, 4.6.2014          
publică şi siguranţă naţională                                             Nr. 4c-12/ 164 
 

 

Proces Verbal 

al lucrărilor Comisiei din 3 iunie 2014 
 
 
 

 

În ziua de 3 iunie  2014, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională a Camerei Deputaţilor îşi desfăşură lucrările având trei puncte pe 

ordinea de zi, şi anume: 

1. Modificări în componenţa numerică şi repartizarea funcţiilor în 

biroul Comisiei – conform adresei Biroului Permanent nr. BP 554, 

privind ducerea la îndeplinire a Acordului liderilor grupurilor 

parlamentare. 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 114/3013 privind modificarea titularilor dreptului 

de administrare a unor imobile aflate în domeniul public şi privat 

al statului şi pentru modificarea unor acte normative, Plx-141/2014. 

3. Proiect de Lege privind securitatea cibernetică, Pl x -263/2014. 

La primul punct al ordinii de zi, preşedintele Comisiei, domnul deputat Ion 

Mocioalcă supune la vot propunerea ca pe postul de vicepreşedinte al comisiei să 

fie numit domnul deputat Ion Răducanu, iar pe postul de secretar domnul deputat 

Ioan Benga, propuneri votate cu unanimitate de voturi. 
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 La punctul al doilea al ordinii de zi, domnul preşedinte Ion Mocioalcă dă 

cuvântul reprezentanţilor instituţiilor implicate pentru a-şi preciza punctele de 

vedere. 

 Doamna Şerban Emilia, director în cadrul RAPPS precizează că nu are 

obiecţii. 

 Domnul Cezar Păvălaşcu, director în cadrul Secretariatului de Stat pentru 

Culte preciză de asemenea că instituţia sa nu are obiecţiuni. 

 Domnul Golban Viorel, consilier juridic în cadrul Serviciului Român de 

Informaţii, prezintă din partea instituţiei pe care o reprezintă, un amendament pe 

care membrii Comisiei şi-l însuşesc şi-l adoptă prin vot, în unanimitate. 

 Domnul preşedinte supune la vot, articol cu articol, proiectul de lege, acesta 

fiind adoptat în unanimitate. 

 La punctul al treilea al ordinii de zi, domnul deputat Ion Mocioalcă dă 

cuvântul domnului Cosmoiu Florin, director în cadrul S.R.I., spre a susţine 

oportunitatea proiectului de lege supus dezbaterii. 

 Se trece apoi la votul pe articole, iar în final proiectul de lege este votat în 

ansamblu, cu unanimitate de voturi. 

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Ion Mocioalcă declară 

închisă şedinţa.  

 

 

      Preşedinte 

            Ion Mocioalcă 
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