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PARLAMENTUL   ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTA ŢILOR 

Comisia pentru apărare, ordine         Bucureşti, 18.09.2015                                         
publică  şi  siguranţă  naţională                                          Nr. 4c-12/261 

 

PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 16 septembrie 2015 

În ziua de 16 septembrie 2015, Comisia pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor desfăşoară lucrările având 

următoarele puncte pe ordinea de zi :  

1. Propunere legislativă pentru crearea şi desfăşurarea unui 

mecanism de donaţii benevole private, care să colecteze fonduri 

utilizabile exclusive în dotarea logistică a MApN(PLx 443/2015 ) 

2. Propunere legislativă privind pensiile militare de stat (PLx 

586/2015 ) 

3. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 

(PLx 572/2015 ) 

La punctul 1 al ordinii de zi membrii Comisiei în urma dezbaterilor şi a 

punctelor de vedere exprimate de către doamna Secretar de stat Otilia Sava 

au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea iniţiativei legislative şi 

transmiterea raportului preliminar către Comisia juridică de disciplină şi 

imunităţi. 

La punctul 2 al ordinii de zi după o scurtă prezentare a obiectului de 

reglementare a proiectului de Lege şi după prezentarea făcută de către 

doamna Otilia Sava, membrii Comisiei hotărăsc să transmită raport 

preliminar de respingere Comisiei pentru muncă şi asistenţă socială. 

Respingerea iniţiativei legislative are drept argument principal faptul că 
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reglementările regăsite în ea au fost adoptate în Legea pensiilor militare, lege 

ce a fost promulgată în data de 24 iulie 2015 şi publicată în Monitorul 

Oficial nr. 556/27 iulie. 

La punctul 3 al ordinii de zi în urma dezbaterilor şi a punctului de 

vedere exprimat de către  doamna Irina Alexe – Ministerul Afacerilor 

Interne, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi avizarea 

negativă a iniţiativei legislative. 

Dezbaterile sunt epuizate, domnul preşedinte de şedinţă, vicepreşedinte 

Ion Răducanu  declară închisă şedinţa.  

Partea a doua a şedinţei este dedicată întâlnirii membrilor Comisiei cu 

reprezentanţii Organismului de control parlamentar al Bundestag - ului 

German. Discuţiile sunt îndreptate către criza refugiaţilor, subiect de 

actualitate şi de interes pentru ambele părţi.   

 

 

 

Vicepreşedinte  

Ion Răducanu 

 
 
 


