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SINTEZA  

lucrărilor Comisiei din 19 şi 20 ianuarie 2015 
 
 
 

 

În ziua de 19 ianuarie  2015, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările având un punct 

pe ordinea de zi, şi anume: 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului 

nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe 

teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative privind regimul străinilor în România, Pl x - 555/2014. 

 

Preşedintele Comisiei, domnul deputat Ion Mocioalcă, a dat cuvântul 

reprezentantului Ministerului Afacerilor Interne pentru a prezenta principalele 

prevederi ale proiectului de lege. 

 Domnul preşedinte supune la vot, spre adoptare, fiecare articol al 

proiectului de lege,  articole fiind votate cu unanimitate de voturi, votul final 

urmând a se da într-o şedinţă viitoare. 

 În ziua de 20 ianuarie, şedinţa comisiei are un punct pe ordinea de zi, şi 

anume:  

1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 295/2004 

privind regimul armelor şi muniţiilor, PLx- 673/2013. 
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Domnul preşedinte Ion Mocioalcă solicită membrilor comisiei opinii asupra 

amendamentelor aflate în dezbatere, votul final urmând a se da într-o şedinţă 

ulterioară. 

Ordinea de zi fiind epuizată, preşedintele Comisiei declară închisă şedinţa. 

La lucrările Comisiei, din totalul de 25 membri ai Comisiei, au fost 

prezenţi, 22 deputaţi, şi anume: domnul preşedinte Ion Mocioalcă, domnii 

vicepreşedinţi Ion Răducanu, Dan Bordeianu, Costică Canacheu, domnul secretar 

Benga Ioan, precum şi domnii deputaţi Bejenariu Eugen, Calimente Mihăiţă, 

Emacu Gheorghe, Marin Ion Cristinel, Mircovici Niculae, Moisii Constantin, 

Moldovan Ioan, Murgu Neagu, Niţă Constantin, Raeţchi Ovidiu Alexandru, 

Roman Cristian Constantin, Sămărtinean Cornel-Mircea, Seres Denes, Stănişoară 

Mihai, Surugiu Iulian-Radu, Secară Florin şi Weber Mihai. 

Au absentat 3 deputaţi, şi anume:  domnul secretar Vlase Petru, – PSD,  

domnii deputaţi  Duşa Mircea, grupul parlamentar PSD, şi Rusu Valentin, grupul 

parlamentar al PNL. 

 

      Preşedinte, 

            Ion Mocioalcă 
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