
 
 
 

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru apărare, ordine         Bucureşti, 12.03.2013           
publică   şi   siguranţă  naţională                    Nr. 32/                         
 

S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din 5, 6 şi 7 martie 2013 

 

În ziua de 5 martie 2013, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările având următoarele puncte pe 

ordinea de zi:  

1.    Dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 55/2012 pentru modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, 

importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare (PL x 26/2013); 

2.   Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.68/2012 pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (PL x 

58/2013). 

La punctul 1 al ordinii de zi, s-au desfăşurat dezbateri generale, iar 

membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi pentru, întocmirea unui 

raport de adoptare cu amendamente. 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii Comisiei au dezbătut proiectul de 

Lege şi, în urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi pentru, au hotărât 
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acordarea unui aviz favorabil proiectului de lege şi trimiterea lui spre 

dezbatere în fond la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

 În ziua de 6 martie 2013, membrii Comisiei au efectuat o vizită de 

lucru la sediul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, prilej cu care a fost 

prezentată activitatea Serviciului. 

În ziua de 7 martie 2013, membrii Comisiei pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională au efectuat studiu individual asupra proiectelor 

şi iniţiativelor legislative rămase în dezbaterea comisiei din legislatura 

precedentă.  

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor (23), au fost prezenţi 16 

(domnii deputaţi Mocioalcă Ion, Canacheu Costică, Scutaru George, Emacu 

Gheorghe, Benga Ioan, Calimente Mihăiţă, Cozmanciuc Cornelui-Mugurel, 

Duşa Mircea, Moisii Constantin, Murgu Neagu, Raeţchi Ovidiu Alexandru, 

Răducanu Ion, Roman Cristian-Constantin, Seres Dènes, Stroe Ionuţ Marian 

şi Weber Mihai) şi au absentat 7 (domnii deputaţi Vlase Petru, Bejinariu 

Eugen şi Niţă Constantin din Grupul parlamentar al Partidului Social 

Democrat, Bordeianu Dan şi Rusu Valentin din Grupul parlamentar al 

Partidului Naţional Liberal, Stănişoară Mihai din Grupul parlamentar al 

Partidului Democrat Liberal şi Mircovici Niculae din Grupul parlamentar al 

minorităţilor naţionale). 

 
Preşedinte 

 
Ion Mocioalcă 

 
 
 
Nasi Calenţaru 
Consultant parlamentar 
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