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PROCES VERBAL al 

lucrărilor Comisiei din  30 mai 2018  

În ziua de 30 mai 2018, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională a Camerei Deputaţilor își desfăşoară lucrările având următoarea 

ordine de zi :  

1. Dezbaterea pe fond a propunerii legislative pentru completarea legii nr. 

80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările 

ulterioare – (PL-x nr. 46/2018) 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru asigurarea strategiei 

naționale a României privind menținerea ciclului nuclear integrat, prin 

asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului necesar 

funcționării unităților de la centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă - 

(PL-x nr. 318/2018). 

3. Dezbaterea pe fond a JOIN (2018) 5 COMUNICARE COMUNĂ 

CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU  privind panul 

de acțiune vizând mobilitatea militară  - (BPI -139/E). 

4. Dezbaterea pe fond a COM (2018) 250 – COMUNICARE A COMISIEI 

CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI  CONSILIU  Raport privind 
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progresele înregistrate cu privire la punerea în aplicare a Agendei 

europene privind migrația – (BPI -141/E). 

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

exprimate de către reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne, membrii 

Comisiei hotărăsc cu unanimitate de voturi, adoptarea cu amendamente a 

propunerii legislative.  

La punctul 2 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor membrii Comisiei 

hotărăsc cu unanimitate de voturi amânarea dezbaterilor asupra proiectului de 

lege.  

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

exprimate, membrii Comisiei hotărăsc cu unanimitate de voturi, adoptarea 

proiectului de opinie.  

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

exprimate membrii Comisiei hotărăsc cu unanimitate de voturi, adoptarea 

proiectului de opinie.  

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

declară închisă şedinţa. 

 

Preşedinte 

      Dorel – Gheorghe CĂPRAR 

 

 

 


