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PROCES VERBAL 

 al lucrărilor Comisiei din  4 aprilie  2017  

 
 

În ziua de 4 aprilie 2017, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor își desfăşoară lucrările având 

următoarele puncte pe ordinea de zi :  

1. Reexaminarea proiectului de Lege pentru modificarea art.35 din Legea 

nr.379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de 

război (  Plx 69/2017 ) 

2. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2017 pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.51/2015 privind unele măsuri 

pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de 

apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative  

(PLx 159/2017) 

3. Dezbaterea pe fond a propunerii  legislative  privind organizarea şi 

funcţionarea corpului pompierilor militari şi a protecţiei civile ( Plx 

131/2017) 
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4. Prezentarea şi dezbaterea Scrisorii domnului Klaus Werner  Iohannis, 

Preşedintele României, prin care solicită Parlamentului să aprobe 

înfiinţarea, pe teritoriul României, a Detaşamentului de 

Contrainformații  Bucureşti  

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

exprimate de către reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale, ai 

Ministerului Educaţiei Naţionale şi  de către doamna deputat Ciofu Tamara 

Dorina, iniţiator al proiectului de Lege, membrii Comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi,  să amâne dezbaterile asupra acestui proiect de Lege.  

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

vedere exprimate de către reprezentanţii Ministerului Economiei, membrii 

Comisiei hotărăsc cu unanimitate de voturi, adoptarea  proiectului de Lege.  

 La punctul  3 al ordinii de zi, membrii Comisiei de apărare, ordine 

publică și siguranță națională, audiază punctul de vedere al reprezentanţilor 

Ministerului Afacerilor Interne, domnii secretari de stat Mihai Chirică şi 

Raed  Arafat, după care votează cu unanimitate de voturi pentru, înaintarea 

către Plenul Camerei Deputaților a unui raport de adoptare cu o serie de 

amendamente admise.  

La punctul 4 al ordinii de zi, dezbaterea  asupra Scrisorii domnului Klaus 

Werner  Iohannis, Preşedintele României, prin care solicită Parlamentului să 

aprobe înfiinţarea, pe teritoriul României, a Detașamentului de 

Contrainformații București , membrii Comisiei de apărare, ordine publică și 

siguranță națională din Camera Deputaţilor, împreună cu cei ai Comisiei 

pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  din Senat audiază 

punctul de vedere al reprezentantului Administraţiei Prezidenţiale şi cel al 

reprezentantului Ministerului Apărării Naţionale, membrii celor două 

Comisii hotărăsc cu unanimitate de voturi să propună  Plenului celor două 
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Camere adoptarea hotărârii privind înființarea, pe teritoriul României, a 

Detașamentului de Contrainformații București.  

 

 

 
Preşedinte 

 
 

Dorel – Gheorghe Căprar 
 
 
 


