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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională 

 
Comisia pentru apărare, ordine                                   Bucureşti, 14.03.2019 
publică  şi  siguranţă  naţională                                                 Nr.  
                                       

PROCES VERBAL al 

lucrărilor Comisiei din 12 martie 2019  

 

În ziua de 12 martie 2019, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor își desfăşoară lucrările, având 

următoarea ordine de zi:  

1. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru modificarea şi 

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

circulaţia pe drumurile publice.  – (Pl-x nr. 729/2018). 

2. Dezbaterea pe fond a propunerii legislative pentru modificarea literei b) a 

alineatului (2) al articolului 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.  - (Pl-x nr. 43/2019). 

3. Dezbaterea pe fond a propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind 

evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor 

români, precum şi pentru modificarea Legii nr.248/2005 privind regimul 

liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate - (Pl-x nr. 21/2019). 

4. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.2/2019 privind modificarea şi completarea Legii 

nr.362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a 

reţelelor şi sistemelor informatice. - (Pl-x nr. 89/2019). 
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5. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în 

domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, 

modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor 

termene. - (Pl-x nr. 93/2019). 

La punctul 1 al ordinii de zi,  în urma dezbaterilor și a punctelor de vedere 

exprimate de reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne,  membrii Comisiei 

hotărăsc cu majoritate de voturi adoptarea cu amendamente a proiectului de 

lege.   

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

exprimate de reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne,  membrii Comisiei 

hotărăsc cu majoritate de voturi adoptarea propunerii legislative.   

La punctul 3 al ordinii de zi,  în urma dezbaterilor și a punctelor de vedere 

exprimate de reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne,  membrii Comisiei 

hotărăsc cu majoritate de voturi respingerea  propunerii legislative.   

La punctul 4 al ordinii de zi,  în urma dezbaterilor și a punctelor de vedere 

exprimate de reprezentanții CERT-RO,  membrii Comisiei hotărăsc 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 și Ministerului 

Finanțelor Publice,  membrii Comisiei hotărăsc cu majoritate de voturi avizarea 

favorabilă cu amendamente a proiectului de lege.   

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Dorel - Gheorghe Căprar, 

declară închisă şedinţa. 

                                              

Preşedinte 

      Dorel - Gheorghe Căprar 

 


