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PARLAMENTUL   ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru apărare, ordine         Bucureşti, 3.9.2013         
publică  şi  siguranţă  naţională                                    Nr. 4-c-12/275 
 

 

S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din 26, 27, 28  şi 29 august 2013 

 
 

În ziua de 26 august 2013, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările având 

următoarele puncte pe  ordinea de zi:  

1. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru ratificarea 

Acordului privind cooperarea în domeniul protecţiei martorilor 

adoptat la Štiřín, Republica Cehă la 24 mai 2012, semnat de 

România la Štiřín Republica Cehă, la aceeaşi dată  (PL-x 231 din 

2013); 

2. Dezbaterea în fond a propunerii legislative pentru completarea art. 

86 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare        

(PL-x 242 din 2013); 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2013 pentru modificarea 

art.13 alin.(12) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 

privind Direcţia Naţională Anticorupţie (PL-x 243 din 2013); 

4. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind asigurarea ordinii 

şi liniştii publice (PL-x 738 din 2011). 
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La punctul 1 al ordinii de zi, preşedintele  de şedinţă, domnul deputat 

Ion Mocioalcă, prezintă nota proiectului de lege aflat în dezbatere şi invită 

reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne să facă o scurtă prezentare a 

acestuia. După prezentarea punctului de vedere, membrii Comisiei, cu 

unanimitate de voturi pentru, au hotărât să întocmească un raport de adoptare 

a proiectului de lege. 

La punctul 2 al ordinii de zi, după ascultarea punctelor de vedere ale 

instituţiilor din domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale, membrii 

Comisiei, cu majoritate de voturi pentru, au hotărât să întocmească un raport 

de adoptare a propunerii legislative. 

La punctul 3 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, Comisia, cu 

unanimitate  de voturi pentru, a hotărât avizarea favorabilă a proiectului de 

lege. 

La punctul 4 al ordinii de zi, în scopul clarificării tuturor aspectelor 

stipulate în proiectul de lege, membrii Comisiei au solicitat şi au votat în 

unanimitate amânarea dezbaterilor . 

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Ion Mocioalcă a 

declarat închisă şedinţa.  

În zilele de 27, 28 şi 29 august 2013 membrii Comisiei au efectuat 

studiu individual asupra proiectelor de lege şi iniţiativelor legislative aflate 

în portofoliul Comisiei. 

La lucrările Comisiei, din totalul de 24 membri, au fost prezenţi 22 

deputaţi, şi anume: domnul preşedinte Ion Mocioalcă, domnii vicepreşedinţi 

Costică Canacheu şi George Scutaru, domnii secretari Emacu Gheorghe şi 

Vlase Petru Gabriel, precum şi domnii deputaţi Bejenariu Eugen, Benga 

Ioan, Bordeianu Dan, Calimente Mihăiţă, Cozmanciuc Corneliu-Mugurel, 

Moisii Constantin, Murgu Neagu, Raeţchi Ovidiu Alexandru, Răducanu Ion, 

Roman Cristian-Constantin, Seres Denes, Stănişoară Mihai, Stroe Ionuţ 
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Marian, Weber Mihai, Secară Florin Mihail, Mircovici Niculae şi Rusu 

Valentin. 

Au absentat domnii deputaţi Duşa Mircea şi Niţă Constantin, din 

grupul parlamentar al PSD. 

 

 

Preşedinte 

 

Ion Mocioalcă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Valentin Busuioc, consilier parlamentar 
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