
 1

   
 

                  
PARLAMENTUL   ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTA ŢILOR 
 
Comisia pentru apărare, ordine                                      Bucureşti, 17.11.2017                                       
publică  şi  siguranţă  naţională                                                           Nr. 4c-12/1147 
 

 

PROCES VERBAL al 

lucrărilor Comisiei din  14 noiembrie 2017  

 
În ziua de 14 noiembrie  2017, Comisia pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor își desfăşoară lucrările având 

următoarea ordine de zi :  

1. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru completarea 

Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi 

consumului ilicit de droguri ( PLx 403/2017); 

2. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru completarea 

Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor ( PLx 

424/2017); 

3. Dezbaterea și avizarea proiectului Legii prevenirii (PLx 

423/2017); 

4. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.14/2017 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2001 

privind circulaţia pe drumurile publice ( PLx 421/2017); 

5. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor 

cu privire la rezultatele Agendei Europene privind migrația  
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La punctul 1 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor şi a punctului de 

vedere exprimat de reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne și cel al 

Ministerului Sănătății, membrii Comisiei hotărăsc, cu unanimitate de voturi, 

adoptarea proiectului de Lege. 

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

vedere exprimat de reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne, membrii 

Comisiei hotărăsc, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului 

de Lege.  

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

vedere exprimat de către domnul Ilan Laufer, ministrul pentru mediu de 

afaceri, comerț și anteprenoriat, membrii Comisiei hotărăsc, cu unanimitate 

de voturi, avizarea favorabilă a  proiectului de Lege. 

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

vedere exprimat de reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne, membrii 

Comisiei hotărăsc, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului 

de Lege.  

La punctul 5 al ordinii de zi, membrii Comisiei iau act de măsurile 

întreprinse de Comisia Europeană privind migrația și au decis să sprijine 

măsurile propuse.  

   

Vicepreședinte  
 

Bogdan – Ionel Rodeanu 
 
 


