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PARLAMENTUL   ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTA ŢILOR 

 
Comisia pentru apărare, ordine                                      Bucureşti, 9.02.2017                                       
publică  şi  siguranţă  naţională                                                           Nr. 4c-12/148 
 

Proces verbal al 

lucrărilor Comisiei din  7  februarie  2017  

 
În ziua de 7  februarie  2017, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor îşi desfăşoară lucrările având 

următoarele puncte pe ordinea de zi :  

1.  Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 25/2016 pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative în domeniul străinilor ( PLx 526/2016 ) 

2.  Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru completarea art.118 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia 

pe drumurile publice  ( PLx 54/2017) 

3.  Dezbaterea  şi avizarea proiectului de Lege privind modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum 

şi pentru stabilirea unor măsuri financiare (PLx 56/2017) 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 26/2016 pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.25/2014 privind unele măsuri pentru 

diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din 

industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal bugetare (PLx 

59/2017 ) 

5.  Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 
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completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice (PLx 75/2017) 

6.  Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice (PLx 88/2017) 

7.  Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea art.23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 

privind circulaţia pe drumurile publice (PLx 95/2017) 

La punctul 1 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor şi a punctului de vedere 

exprimat de către doamna Cristina Manda, subsecretar de stat  în cadrul  

Ministerului Afacerilor Interne, membrii Comisiei hotărăsc, cu unanimitate 

de voturi, adoptarea acestui proiect de Lege. 

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

exprimate, membrii Comisiei hotărăsc cu unanimitate de voturi, avizarea 

negativă a proiectului de Lege.  

La punctul 3 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor membrii Comisiei 

hotărăsc cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a proiectului de Lege.  

La punctul 4 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor membrii Comisiei 

hotărăsc cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

La punctul 5 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor  şi a punctelor de vedere 

exprimate de reprezentanta Ministerului Afacerilor Interne, membrii 

Comisiei hotărăsc  cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a proiectului 

de Lege. 

 La punctul 6 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor şi a punctelor de vedere 

exprimate  membrii Comisiei hotărăsc cu unanimitate de voturi, avizarea 

negativă a proiectului de Lege. 

 La punctul 7 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor membrii Comisiei 

hotărăsc cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a proiectului de Lege. 
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La finalul dezbaterilor punctelor aflate pe ordinea de zi a şedinţei 

Comisiei, domnul deputat Dorel – Gheorghe Căprar supune atenţiei 

membrilor Comisiei planul de control parlamentar pentru luna februarie. 

Membrii Comisiei  susţin  cu cele propuse şi stabilesc de comun acord datele 

pentru vizitele la instituţiile din aria de competenţă a Comisiei pentru 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.   

 
 

Preşedinte 
 
 

Dorel – Gheorghe Căprar 
 


