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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din 4, 5 și 6 decembrie 2018

În ziua de 4 decembrie 2018, Comisia pentru apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor și-a desfăşurat lucrările având
următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea pe fond a

proiectului de Lege pentru modificarea şi

completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei
publice – (PLx 405/2018)
2. Dezbaterea pe fond a

proiectului de Lege pentru modificarea şi

completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
şi pentru modificarea art.342 alin.(1) din Legea nr.286/2009 privind
Codul penal – (PLx 696/2018)

3. Dezbaterea pe fond a

proiectului de Lege privind întreţinerea

animalelor de serviciu sau destinate serviciului scoase din funcţiune sau
declasate care aparţin instituţiilor şi structurilor publice din România –
(PLx 495/2018)
4. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2018 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2017 privind
unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte
normative şi prorogarea unor termene – (PLx 722/2018)
5. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru completarea Legii
concediului paternal nr.210/1999 şi pentru abrogarea art.10 alin.(7) din
Oronanţa de urgenţă a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri
fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi
prorogarea unor termene – (PLx 724/2018)
6. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind statutul poliţiştilor de
penitenciare şi pentru modificarea art.5 alin.(1) lit.f) din Legea
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici – (PLx 723/2018)
Punctul 1al ordinii de zi a fost dezbătut în ședință comună cu Comisia
juridică, de disciplină și imunități.
La punctul 1 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii celor două
comisii au hotărât cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra
proiectului de lege.
Ordinea de zi a ședinței comune fiind epuizată, domnul președinte de
ședință Nicușor Halici, a declarat închisă ședința comună a Comisiei juridice,

de disciplină și imunități și Comisiei pentru apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională.
La punctul 2 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor și a punctelor de vedere
exprimate de reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne, membrii Comisiei
au hotărât cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra proiectului
de lege.
La punctul 3 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor și a punctelor de vedere
exprimate de reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului
Apărării Naționale, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi,
adoptarea proiectului de lege.
La punctul 4 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor și a punctelor de vedere
exprimate de reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne, membrii Comisiei
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă au hotărât cu unanimitate de voturi,
avizarea favorabilă a proiectului de lege.
La punctul 5 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor și a punctelor de vedere
exprimate de reprezentanții Ministerului Apărării Naționale, membrii
Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă au hotărât cu unanimitate
de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege.
La punctul 6 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor și a punctelor de vedere
exprimate de reprezentanții Ministerului Justiției, membrii Comisiei pentru
apărare, ordine publică şi siguranţă au hotărât cu unanimitate de voturi,
avizarea favorabilă a proiectului de lege.
În zilele de 5 și 6 decembrie, membrii Comisiei au desfășurat studiu
individual asupra inițiativelor legislative aflate în portofoliul Comisiei pentru
apărare ordine publică şi siguranţă naţională.

La activitățile Comisiei, în ziua de 4 decembrie 2018 din totalul de 20
membri, au fost prezenţi 17 deputaţi, şi anume: domnii vicepreşedinţi
Mocioalcă Ion, Rodeanu Bogdan – Ionel și Raețchi Ovidiu Alexandru,
domnii secretari Andrei Alexandru Ioan și Lupescu Dumitru, precum şi
domnii deputaţi, Apjok Norbert, Bejinariu Eugen, Bontea Vlad, Victor Paul
Dobre, Cozmanciuc Corneliu Mugurel, Iftimie Neculai, Olteanu Daniel, Pop
Georgian, Popescu Nicolae – Daniel, Prişcă Răzvan Sorin, Surgent MariusGheorghe și Weber Mihai și au absentat domnii deputați Căprar Dorel –
Gheorghe (înlocuit de domnul deputat Gherman Dumitru) și Mărgărit MiticăMarius din partea grupului parlamentar al PSD, precum și domnul deputat
Sămărtinean Cornel – Mircea, din partea grupului parlamentar al PMP.
La activitățile Comisiei, în ziua 5 decembrie 2018 din totalul de 20
membri, au fost prezenţi 18 deputaţi, şi anume: domnii vicepreşedinţi
Mocioalcă Ion, Rodeanu Bogdan – Ionel și Raețchi Ovidiu Alexandru,
domnii secretari Andrei Alexandru Ioan și Lupescu Dumitru, precum şi
domnii deputaţi, Apjok Norbert, Bejinariu Eugen, Bontea Vlad, Victor Paul
Dobre, Cozmanciuc Corneliu Mugurel, Iftimie Neculai, Olteanu Daniel, Pop
Georgian, Popescu Nicolae – Daniel, Prişcă Răzvan Sorin, Sămărtinean
Cornel – Mircea, Surgent Marius-Gheorghe și Weber Mihai și au absentat
domnii deputați Căprar Dorel - Gheorghe Mărgărit Mitică-Marius din partea
grupului parlamentar al PSD.
La activitățile Comisiei, în ziua 6 decembrie 2018 din totalul de 20
membri, au fost prezenţi 17 deputaţi, şi anume: domnii vicepreşedinţi
Mocioalcă Ion, Rodeanu Bogdan – Ionel și Raețchi Ovidiu Alexandru,
domnii secretari Andrei Alexandru Ioan și Lupescu Dumitru, precum şi
domnii deputaţi, Apjok Norbert, Bejinariu Eugen, Bontea Vlad, Cozmanciuc
Corneliu Mugurel, Iftimie Neculai, Olteanu Daniel, Pop Georgian, Popescu

Nicolae – Daniel, Prişcă Răzvan Sorin, Sămărtinean Cornel – Mircea, Surgent
Marius-Gheorghe și Weber Mihai și au absentat domnii deputați Căprar Dorel
- Gheorghe Mărgărit Mitică-Marius din partea grupului parlamentar al PSD,
domnul deputat Victor Paul Dobre din partea grupului parlamentar al PNL.
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