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S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din  26 şi 27 ianuarie 2015 

 

În ziua de 26 ianuarie 2015, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională, conform aprobării Biroului Permanent al Camerei 

Deputaţilor, şi-a desfăşurat lucrările având următoarele puncte pe ordinea 

de zi:  

� Dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

art.24 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, 

valorilor şi protecţia persoanelor (PL-x 430/2014).  

În deschiderea şedinţei, preşedintele Comisiei a făcut o scurtă 

prezentare punctului de vedere transmis de către Guvern. Membrii 

Comisiei au luat act de propunerile şi observaţiile formulate de către 

Guvern şi au dezbătut pe larg oportunitatea modificării textului de lege în 

raport cu aceste observaţii. La finalul dezbaterilor, domnii deputaţi prezenţi 

au hotărât să amâne votul final asupra acestei iniţiative legislative pentru 

şedinţa viitoare a Comisiei la care vor fi invitaţi să participe şi 

reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne.  
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În ziua de 27 ianuarie 2015, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională, conform aprobării Biroului Permanent al Camerei 

Deputaţilor, şi-a desfăşurat lucrările având următorul punct pe ordinea de 

zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.59/2014 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 (PL-x 530/2014); 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2014 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare  

(PL-x 569/2014). 

Şedinţa a fost condusă de către domnul deputat Ion Mocioalcă, 

preşedinte al Comisiei.  

În deschiderea şedinţei, preşedintele Comisiei a luat cuvântul, 

atrăgând atenţia colegilor deputaţi că asupra celor două iniţiative legislative 

Comisia trebuie să dea un aviz comun alături de Comisia similară din 

Senat. Datorită programului diferit, membrii Comisiei au hotărât să dezbată 

cele două rectificări de buget în şedinţe separate.  

După clarificarea acestui aspect procedural, domnii deputaţi prezenţi 

la şedinţă au analizat articolele şi anexele proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2014 şi a celui  

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2014 

referitoare la ministerele şi serviciile din aria de competenţă legislativă a 

Comisiei.  
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În urma dezbaterilor şi a punctelor de vedere exprimate, domnul 

preşedinte Ion Mocioalcă a supus votului Comisiei propunerea de avizare 

favorabilă a celor două proiecte de lege, propunere ce o fost adoptată cu 

majoritate de voturi.  

 

 În zilele de 26 şi 27 ianuarie 2015 din numărul total al membrilor 

Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Camera 

Deputaţilor (25),  au fost prezenţi 22 deputaţi (domnii deputaţi Mocioalcă 

Ion, Bordeianu Dan, Canacheu Costică, Răducanu Ion, Benga Ioan, Vlase 

Petru Gabriel, Bejinariu Eugen, Calimente Mihăiţă, Emacu Gheorghe, 

Marian Ion Cristinel, Mircovici Niculae, Moisii Constantin, Moldovan 

Ioan, Murgu Neagu, Roman Cristian-Constantin, Rusu Valentin, 

Sămărtineanu Cornel-Mircea, Secară Florin Mihail, Seres Dènes, 

Stănişoară Mihai, Surugiu Iulian –Radu şi Weber Mihai) şi au absentat 3 

(domnii deputaţi Duşa Mircea  şi Ni ţă Constantin din Grupul parlamentar 

al Partidului Social Democrat şi domnul Raeţchi Ovidiu Alexandru din 

Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal). 

                                              
 

            
 

Preşedinte  
 

Ion Mocioalcă  
 

 
 
 
 
 
Consilier parlamentar  
Daria Cotoc  


		2015-02-03T14:57:37+0200
	Valentin Busuioc




