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Proces verbal  

 al  lucrărilor Comisiei din  27 octombrie 2015 

 

În ziua de 27 octombrie, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională îşi desfăşoară lucrările având următoarele puncte pe 

ordinea de zi:  

1. Dezbaterea pe fond a Proiectului  de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.24/2015 privind reglementarea unor măsuri 

fiscal-bugetare, referitoare la continuarea unor activităţi realizate de 

Ministerul Afacerilor Interne ( Plx 683/2015) 

2. Dezbaterea pe fond a Proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.23/2015 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi 

evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim 

premise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor ( PLx 682/2015 ) 

3. Dezbaterea şi avizarea Proiectului  de Lege pentru completarea 

anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea 
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plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale  interguvernamentale 

la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii 

cotizaţiei anuale în vederea participării la Directorul de Chei Publice 

al Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale ( PLx 692/2015) 

4. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.22/2015 privind reglementarea unor măsuri 

fiscal-bugetare (  PLx 681/2015 ) 

5. Dezbaterea şi avizarea propuneri legislative privind folosirea 

documentelor create anterior anului 1990 care fac parte din Fondul 

Arhivistic Naţional al României depuse spre păstrare permanent la 

Arhivele Naţionale şi care conţin marcaje de informaţii clasificate  

( P Lx 710/2015) 

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

vedere  exprimat de către  doamna Irina  Alexe, secretar general adjunct în 

cadrul Ministerului Afacerilor Interne, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, să propună Plenului adoptarea  proiectului de lege în 

forma prezentată. 

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

vedere exprimat de către doamna Irina Alexe, secretar general adjunct în 

cadrul Ministerul Afacerilor Interne, preşedintele comisiei supune la vot 

raportul de adoptare pentru proiectul aflat în dezbatere la acest punct. 

Raportul preliminar va fi transmis comisiei pentru administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului.  
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La punctul 3 al ordinii de zi,  în urma dezbaterilor generale, 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 punctelor de 

vedere exprimate  membrii comisiei au avizat favorabil proiectul de Lege 

supus dezbaterii.  

La punctul 5 al ordinii  de zi, în urma dezbaterilor membrii comisiei 

au avizat favorabil propunerea legislativă .  

 Constatând că ordinea de zi a fost epuizată, domnul preşedinte 

Mocioalcă Ion declară închisă şedinţa comisiei pentru apărare. 

În ziua de 29 octombrie 2015, membrii Comisiei pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională efectuează studiu individual asupra 

proiectelor şi ini ţiativelor legislative rămase în dezbaterea comisiei. 

 

 

 
Preşedinte 

Ion Mocioalcă 
 
 
 
 


