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Comisia pentru apărare, ordine         Bucureşti, 06.11.2015                                         
publică  şi  siguranţă  naţională                                                     Nr. 4c-12/331 

 

 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 3 noiembrie 2015 

 
 
 
 
 

În ziua de 3 noiembrie 2015, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor îşi desfăşoară lucrările având pe 

ordinea de zi:  

1. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor (PLx 

673/2013); 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.36/2015 pentru aprobarea participării Ministerului 

Afacerilor interne, prin Jandarmeria Română, la Centrul de Excelenţă NATO 

pentru Operaţii de Stabilitate (PLx 688/2015); 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea art.23 

din Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi 

consumului ilicit de droguri (PLx 724/2015). 
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4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea art.1 

din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi 

ale invalizilor şi văduvelor de război (PLx 732/2015). 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.35/2015 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi 

alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 

Locuinţe (PLx 737/2015). 

La punctul 1 al ordinii de zi, participă, în calitate de invitaţi, 

reprezentanţi ai unor asociaţii din domeniu, şi anume domnii Găucan Ioan şi 

Manoliu Marian de la Asociaţia Naţională a Colecţionarilor De Arme, 

domnii Stancu Vili, Gligor Marius şi Rădulescu Ciprian, de la Asociaţia 

Naţională a Deţinătorilor de Arme, precum şi domnul Chestor de poliţie 

Marinescu Nicolae, directorul Direcţiei Arme şi Muniţii din IGPR. În urma 

dezbaterilor, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de voturi, să 

transmită Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi un raport preliminar de 

adoptare a proiectului de lege cu amendamentele din anexă. 

La punctul 2 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor şi a punctului de 

vedere exprimat de către locotenent-colonel Stegăroiu Ionel-Cătălin, şef 

departament cooperare internaţională din Jandarmeria Română, comisia 

hotărăşte, cu unanimitate de voturi, să propună Plenului Camerei 

Deputaţilor, adoptarea proiectului de Lege. 

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

vedere exprimat de către domnul Bogdan Tohăneanu, secretar de stat în 

Ministerul Afacerilor Interne, comisia hotărăşte întocmirea unui raport 

preliminar de adoptare a proiectului de Lege. 
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La punctul 4 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor şi a audierii punctului 

de vedere exprimat de colonel Vasile Ion, şef secţie din Ministerul Apărării 

Naţionale, membrii comisiei hotărăsc, în unanimitate, avizarea negativă a 

propunerii legislative.  

La punctul 5 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor şi a audierii punctului 

de vedere exprimat de colonel Mihalcea Viorel, şef secţie din Ministerul 

Apărării Naţionale, membrii comisiei hotărăsc, în unanimitate, avizarea 

favorabilă a proiectului de lege.  

Constatând că ordinea de zi a fost epuizată, domnul preşedinte 

Mocioalcă Ion declară închisă şedinţa Comisiei pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională. 

 

 

 

 

                                                  Preşedinte,  

                                              Ion Mocioalcă 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Consilier dr. George Cucu 

 


