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PARLAMENTUL   ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTA ŢILOR 

 
Comisia pentru apărare, ordine         Bucureşti, 19.02.2015                                         
publică  şi  siguranţă  naţională                                           Nr. 4c-12/41 

 

 

Proces verbal  

 al lucrărilor Comisiei din 17 februarie 2015 

 
În ziua de 17 februarie 2015, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor îşi desfăşoară prima parte a  

lucrărilor în comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia 

pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor având pe ordinea de zi  spre 

dezbatere următorul punct:   

• Cererea de reexaminare a Legii privind securitatea cibernetică a 

României, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 17 din 

21.01.2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 

din 30.01.2015  ( Plx 263/2014/2015) 

     La acest punct al ordinii de zi, în urma dezbaterilor  şi a argumentelor 

prezentate membrii celor trei Comisii hotărăsc, cu unanimitate de voturi, 

să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport de respingere a Legii 

privind securitatea cibernetică a României, ca urmare a Deciziei Curţii 

Constituţionale nr. 17 din 21.01.2015. 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi cu 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi continuă dezbaterile în comun cu 

următorul punct: 

• Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 (131/2014) 
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             Membrii Comisiei pentru apărare constată că dezbaterile în Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi sunt avansate pe articole, şi decid ca 

dezbaterile să continue separat în cadrul Comisiei juridice urmând ca aceasta  

să transmită comisiei noastre un raport preliminar ce va fi dezbătut la o dată 

ulterioară. 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională continuă 

dezbaterile în şedinţă separată având următoarele puncte pe ordinea de zi: 

• Întâlnirea membrilor Comisiei pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională cu domnii George Scutaru - Consilier Prezidenţial 

pentru Securitate Naţională şi Sebastian Huluban – Consilier de stat în 

cadrul aceluiaşi Departament.  

• Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea art. 44 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor ( PLx 41/2015 ) 

• Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea art.71 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 

privind circulaţia pe drumurile publice ( PLx 31/2015 ) 

• Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.21/2014 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice ( PLx 37/2015 ) 

 Întâlnirea dintre membrii Comisiei cu domnii George Scutaru şi 

Sebastian Huluban are printre temele de discuţie noua Strategie de apărare, 

respectiv Legile securităţii cibernetice. Totodată este făcută şi o scurtă 

prezentare a structurii noi Strategii Naţionale de apărare a Ţării. 

La primul punct al ordinii de zi, în urma  dezbaterilor membrii 

Comisiei hotărăsc,  amânarea dezbaterilor asupra acestei iniţiative legislative  
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pentru o săptămână, amânare cerută cu scopul de a primi lămuriri 

suplimentare de la Ministerul Afacerilor Interne pe acest subiect.  

La punctul 2 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor generale şi după 

prezentarea punctului de vedere al reprezentantului Ministerului Afacerilor 

Interne, membrii Comisiei pentru apărare hotărăsc cu unanimitate de voturi, 

avizarea negativă a propunerii legislative. 

La punctul 3 al ordinii de zi, în urma  dezbaterilor membrii Comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege.  

Dezbaterile fiind finalizate şedinţa Comisiei este închisă. 

 

Vicepreşedinte  

 

Ion Răducanu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar 
L.Oprea 


