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S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din 17, 18 și 19 octombrie 2017 
 
 

În ziua de 17 septembrie 2017, Comisia pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor împreună cu Comisia pentru 

apărare din Senat şi-a desfăşurat lucrările având două puncte pe ordinea de 

zi:  

• Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2017 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2017, Plx 302/2017; 

• Dezbaterea Cartei Albe a Apărării pe 2017. 

Înainte de a fi dat cuvântul reprezentantului Ministerului 

Afacerilor Interne pentru prezentarea principalelor prevederi ale Ordonanței 

2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017, domnul deputat 

Andrei Alexandru-Ioan a constatat că Ministerul Afacerilor Interne nu este 

reprezentat la nivel corespunzător și solicită amânarea dezbaterii. Propunerea 

a fost votată în unanimitate.  

La punctul doi al ordinii de zi, domnul Nicolae Nasta, secretar de 

stat în Ministerul Apărării Naționale, a prezentat Carta Albă a Apărării, 

2017.  
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Ședința celor două comisii reunite a fost reluată în ziua de 18 

octombrie, orele 10,00, cu dezbaterea proiectului de lege amânat. 

Domnul Bogdan Samoilă, subsecretar de stat în cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne, a prezentat principalele prevederi ale ordonanței de 

urgență nr. 63/2017. 

Membrii comisiei au votat, cu unanimitate de voturi, avizarea 

favorabilă a proiectului de lege supus dezbaterii.   

În ziua de 19 octombrie 2017, membrii Comisiei au efectuat studiu 

individual asupra proiectelor de lege şi ini ţiativelor legislative aflate în 

portofoliul Comisiei. 

    La  lucrările  Comisiei, în zilele de 17, 18 și 19 octombrie 2017, din 

totalul de 21 membri, au fost prezenţi 16 deputaţi, şi anume: domnul 

preşedinte Căprar Dorel - Gheorghe, domnii vicepreşedinţi Weber Mihai, 

Rodeanu Bogdan Ionel și Raeţchi Ovidiu Alexandru, domnii secretari 

Mocioalcă Ion și Lupescu Dumitru, precum şi domnii deputaţi Andrei 

Alexandru Ioan, Bejinariu Eugen, Cozmanicuc Corneliu-Mugurel, Dobre 

Victor Paul,  Iftimie Neculai, Mărgărit Mitic ă – Marius, Olteanu Daniel, 

Sămărtinean Cornel – Mircea, Simonis Alfred – Robert,  Surgent Marius, şi 

au absentat: domnul deputat  Apjok  Norbert  din partea grupului 

parlamentar al UDMR, deputații Pop Georgian și Vlase Petru, grupul PSD, 

domnul deputat Gabriel Prișcă Răzvan Sorin, grupul PNL și domnul deputat 

Popescu Nicolae-Daniel, USR. 

 

Președinte,  

Dorel-Gheorghe CĂPRAR 
 

 

 


