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În ziua de 2 februarie 2016, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările având două 

puncte pe ordinea de zi, şi anume: 

1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe; 

2. Propunere de Regulament a Parlamentului European şi a Consiliului de 

modificare a Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind controlul 

achiziţionării şi deţinerii de arme. 

Vicepreşedintele Comisiei, domnul deputat Ion Răducanu,  a prezentat 

scrisoarea secretariatului Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, precum şi 

avizele comisiilor sesizate pentru avizarea iniţiativei legislative supuse 

dezbaterii. În continuare preşedintele de şedinţa a dat cuvântul doamnei senator 

Cristiana Anghel, în calitate de iniţiator, precum şi doamnei Angelica Radu din 

partea Serviciului de Informaţii Externe pentru a-şi prezenta punctul de vedere. 

 Având în vedere opinia exprima de secretariatul CSAT şi avizul Comisiei 

parlamentare comune pentru controlul activităţii serviciului de informaţii externe, 

domnul preşedinte de şedinţă a supus la vot, propunerea de respingere a 
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iniţiativei legislative,  propunerea fiind votată cu majoritate de voturi, respectiv o 

abţinere. 

 La punctul doi al ordinii de zi domnul Vicepreşedinte Ion Răducanu a dat 

cuvântul domnului Florea-Tiberiu Trifan, secretar de stat în Ministerul Afacerilor 

Interne, pentru a prezenta principalele prevederi ale documentului supus 

dezbaterii. 

 Membrii Comisiei au adresat întrebări şi au insistat pe faptul că legislaţia 

actuală în domeniu, în România, este uşor excesivă propunerilor europene. 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate, că 

propunerea de regulament respectă principiul subsidiarităţii şi propun adoptarea 

acesteia de către Parlamentul european. 

Ordinea de zi fiind epuizată, preşedintele de şedinţă a declarat închisă 

şedinţa. 

 În ziua de 4 februarie, membrii Comisiei au desfăşurat studiu individual. 

 La lucrările Comisiei, din totalul de 26 membri ai Comisiei, au fost 

prezenţi, 22 deputaţi, şi anume: domnul preşedinte Ion Mocioalcă, domnii 

vicepreşedinţi Ion Răducanu, Dan Bordeianu, Costică Canacheu, domnul secretar 

Benga Ioan, precum şi domnii deputaţi Bejenariu Eugen, Calimente Mihăiţă, 

Căprar Dorel-Gheorghe, Cozmanciuc Corneliu-Mugurel, Emacu Gheorghe, 

Marin Ion Cristinel, Mircovici Niculae, Moisii Constantin, Moldovan Ioan, 

Murgu Neagu, Raeţchi Ovidiu Alexandru, Roman Cristian Constantin, 

Sămărtinean Cornel-Mircea, Seres Denes, Stănişoară Mihai, Surugiu Iulian-Radu 

şi Weber Mihai. 

 Au absentat 4 deputaţi, şi anume:  domnul secretar Vlase Petru, – PSD,  

domnul deputat Niţă Constantin, grupul parlamentar PSD, domnii deputaţi 

Secară Florin Mihail şi Rusu Valentin, grupul parlamentar al PNL. 

           Vicepreşedinte, 

            Ion Răducanu 


