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PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 8 şi 10 martie 2016 

 

În ziua de 8 martie are loc şedinţa Comisiei pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională din Camerei Deputaţilor, având  pe ordinea de 

zi:  

1. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2015 privind unele măsuri pentru 

realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PLx 887/2015). 

2.  Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege privind modificarea şi 

completarea art.10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.82/2006 

pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni 

militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat (PLx 

22/2016). 

3. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege privind modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2006 pentru 

recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare 
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şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat (PLx 

23/2016). 

4. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru ratificarea 

Acordului privind cooperarea în domeniul apărării între Guvernul României 

şi Guvernul Republicii Algeriene Democratice şi Populare, semnat la Alger 

la 7 decembrie 2015 (PLx 41/2016). 

La punctul 1 al ordinii de zi preşedintele comisiei constată că nu sunt 

prezenţi toţi reprezentanţii ministerelor implicate şi propune amânarea 

dezbaterii proiectului. În urma supunerii la vot, membrii comisiei adoptă cu 

unanimitate de voturi amânarea. 

La punctul 2 al ordinii de zi reprezentantul Ministerului Apărării 

Naţionale, secretarul de stat Otilia Sava exprimă punctul de vedere al 

instituţiei, iar după dezbatere preşedintele comisiei consideră necesară 

clarificarea anumitor aspecte şi propune amânarea dezbaterii. Membrii 

comisiei votează amânarea în unanimitate. 

La punctul 3 al ordinii de zi în urma punctului de vedere exprimat de 

către Otilia Sava, secretar de stat în Ministerul Apărării Naţionale, 

preşedintele comisiei consideră necesară clarificarea anumitor 

amendamente şi propune comisiei amânarea dezbaterii. Membrii comisiei 

decid prin vot unanim amânarea proiectului. 

La punctul 4 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor generale şi a 

punctului de vedere exprimat de către reprezentantul Ministerului Apărării 

Naţionale, secretar de stat Otilia Sava, membrii Comisiei pentru apărare 
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decid cu unanimitate de voturi pentru întocmirea unui raport de adoptare a 

proiectului de Lege. 

Constatând că ordinea de zi a fost epuizată, domnul preşedinte Ion 

Mocioalcă declară închisă şedinţa comisiei pentru apărare. 

În ziua de 10 martie 2016, membrii Comisiilor pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor efectuează studiu 

individual asupra proiectelor şi ini ţiativelor legislative aflate în portofoliul 

Comisiei. 

 

 
Preşedinte, 

Ion Mocioalcă 
 


