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S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din  11, 12 și 13  aprilie  2017  

 
În ziua de 11 aprilie 2017, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările având 

următoarele puncte pe ordinea de zi :  

1. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2017 pentru completarea 

art.2 alin.(1) din Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor 

armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român ( PLx 

169/2017) 

2. Dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonaţei de 

urgenţă a Guvernului nr.21/2016 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului ( Plx 476/2016 ) 

3. Dezbaterea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei  

4. Dezbaterea solicitării Ministerului Apărării Naționale către 

Parlamentul României privind obținerea aprobării prealabile pentru 

inițierea procedurilor de atribuire a contractelor aferente unor 

programe de înzestrare . 

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

exprimate de către  reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale, membrii 
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Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,  adoptarea proiectului de 

Lege. 

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

vedere exprimate de către reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne, 

membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi, adoptarea  proiectului 

de Lege.  

 La punctul  3 al ordinii de zi, membrii Comisiei de apărare, ordine 

publică și siguranță națională, au hotărât să amâne dezbaterile asupra acestui 

punct al ordinii de zi. 

La punctul 4 al ordinii de zi, dezbaterea solicitării Ministerului Apărării 

Naționale către Parlamentul României privind obținerea aprobării prealabile 

pentru inițierea procedurilor de atribuire a contractelor aferente unor 

programe de înzestrare membrii Comisiei de apărare, ordine publică și 

siguranță națională din Camera Deputaţilor, împreună cu cei ai Comisiei 

pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  din Senat au audiat 

punctul de vedere al domnului Gabriel – Beniamin Leș,  Ministerul Apărării 

Naţionale și au adresat o serie de întrebări asupra programelor de înzestrare 

menționate în conținutul scrisorii.   

     În zilele de 12 și 13 aprilie membrii Comisiei au desfășurat studiu 

individual asupra inițiativelor legislative aflate în portofoliul Comisiei pentru 

apărare. 

La  lucrările  Comisiei, în ziua de 11 aprilie  2017  din totalul de 21 

membri, au fost prezenţi 17 deputaţi, şi anume: domnul preşedinte Căprar 

Dorel - Gheorghe, domnii vicepreşedinţi Weber Mihai, Raeţchi Ovidiu 

Alexandru şi Rodeanu Bogdan Ionel, domnul secretar Mocioalcă Ion, 

precum şi domnii deputaţi Andrei Alexandru Ioan, Apjok Norbert,  Bejinariu 

Eugen, Dobre Victor Paul,  Lupescu Dumitru,  Iftimie Neculai,  Mărgărit 
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Mitică – Marius, Olteanu Daniel, Prişcă  Răzvan  Sorin, Sămărtinean Cornel 

– Mircea, Simonis Alfred – Robert, Surgent  Marius şi au absentat domnii 

deputaţi  Stanciu – Viziteu Lucian – Daniel, din partea Uniunii Salvați 

România,  Cozmanciuc  Corneliu – Mugurel,  din partea grupului 

parlamentar al Partidului Naţional Liberal,  domnul deputat Pop Georgian 

(înlocuit de către domnul deputat Tripa Florin Dan ), domnul Vlase Petru 

Gabriel (înlocuit de către domnul deputat Todor Adrian) din partea grupului 

parlamentar al Partidului Social Democrat.  

În zilele de 12 și 13 aprilie 2017 din totalul de 21 membri, au fost prezenţi 

17 deputaţi, şi anume: domnul preşedinte Căprar Dorel - Gheorghe, domnii 

vicepreşedinţi Weber Mihai, Raeţchi Ovidiu Alexandru  şi Rodeanu Bogdan 

Ionel, domnul secretar Mocioalcă Ion, precum şi domnii deputaţi Andrei 

Alexandru Ioan, Apjok Norbert, Bejinariu Eugen, Dobre Victor Paul,  

Lupescu Dumitru,  Iftimie Neculai,  Mărgărit Mitic ă – Marius, Olteanu 

Daniel, Prişcă Răzvan Sorin, Sămărtinean Cornel – Mircea, Simonis Alfred 

– Robert, Surgent  Marius şi au absentat domnii deputaţi  Stanciu – Viziteu 

Lucian – Daniel, din partea Uniunii Salvați România,  Cozmanciuc  Corneliu 

– Mugurel,  din partea grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal,  

domnul  Pop Georgian, domnul Vlase Petru Gabriel  din partea grupului 

parlamentar al Partidului Social Democrat.  

 

 
Preşedinte 

 
 

Dorel – Gheorghe Căprar 
 
 


