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CAMERA  DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru apărare, ordine         Bucureşti, 8.5.2014           
publică  şi  siguranţă  naţională                                                         Nr. 4c-12/141 
 

 

PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 6 mai 2014 

 
 

În ziua de 6 mai 2014, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor îşi desfăşoară lucrările având 

următoarele puncte pe  ordinea de zi:  

1. Dezbaterea proiectului de Lege pentru organizarea şi desfăşurarea 

evenimentelor dedicate Zilei Naţionale României – 1 Decembrie 

  (PL x 208/2014); 

2. Reexaminarea propunerii legislative privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 82 din 25.10.2006 pentru recunoaşterea 

meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi 

acordarea  unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat        

(PL x 19/2014); 

3. Dezbaterea propunerii legislative pentru completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile 

publice (PL x 225/2014); 

4. Dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei de 

Urgenţă nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul 

cheltuielilor publice (PL x 247/2014). 



 2

La punctul 1 al ordinii de zi, după prezentarea  generală a iniţiativei 

legislative, preşedintele de şedinţă, domnul deputat Dan Bordeianu, le dă 

cuvântul membrilor Comisiei pentru a prezenta opiniile legate de acesta 

iniţiativă legislativă. În urma dezbaterilor, preşedintele de şedinţă supune 

votului propunerea legislativă, iar membrii Comisiei hotărăsc, cu  

unanimitate de voturi, să propună Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 

iniţiativei legislative. 

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

vedere exprimat de către doamna secretar de stat Otilia Sava, Comisia 

hotărăşte, cu majoritate de voturi pentru, menţinerea raportului iniţial de 

respingere a propunerii legislative.  

La punctele 3 şi 4 ale ordinii de zi, după ce sunt ascultate punctele de 

vedere ale Guvernului României, susţinute de doamna Irina Alexe, 

preşedintele de şedinţă le dă cuvântul membrilor Comisiei pentru a pune 

întrebări legate de iniţiativele aflate în dezbatere. În urma răspunsurilor 

primite, preşedintele de şedinţă supune votului iniţiativele legislative, iar 

membrii Comisiei, cu unanimitate de voturi pentru, hotărăsc avizarea 

negativă a propunerii legislative de la punctul 3, respectiv întocmirea unui 

aviz negativ, cu majoritate de voturi pentru la punctul 4 al ordinii de zi. 

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul deputat Dan Bordeianu declară 

închisă şedinţa.  
 

Vicepreşedinte  

 

Dan Bordeianu 

 

 
Cons. parl.  L. Oprea  
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