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CAMERA  DEPUTA ŢILOR 

 
Comisia pentru apărare, ordine                                      Bucureşti, 9.10.2017                                       
publică  şi  siguranţă  naţională                                                           Nr. 4c-12/1048 
 

S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din  4 octombrie 2017  

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

siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările având 

următoarea ordine de zi :  

1. Întâlnire cu ministrul apărării naţionale, domnul Mihai - Viorel 

Fifor;  

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.56/2017 privind completarea art. II din Legea 

nr.152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi 

unele măsuri fiscal-bugetare (PLx 297/2017). 

La punctul 1 al ordinii de zi, a avut loc întâlnirea membrilor  Comisiei 

cu ministrul apărării naționale. În cadrul discuțiilor purtate au fost abordate 

subiecte referitoare la  stadiul realizării celor 8 programelor majore de 

înzestrare aprobate de către Parlament, posibilitatea implicării industriei 

naționale de apărare în dezvoltarea și producerea de tehnică militară, 

execuția bugetară și repartizarea alocațiilor bugetare pe titluri de cheltuieli și, 

nu în ultimul rând, salarizarea cadrelor militare. 

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

vedere exprimat de reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne, membrii 
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Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 

proiectului de Lege.  

  La  lucrările  Comisiei, în ziua de 4 octombrie  2017 din totalul de 21 

membri, au fost prezenţi 17 deputaţi, şi anume: domnul preşedinte Căprar 

Dorel - Gheorghe, domnii vicepreşedinţi Weber Mihai, Rodeanu Bogdan 

Ionel și Raeţchi Ovidiu Alexandru, domnii secretari Mocioalcă Ion și 

Lupescu Dumitru, precum şi domnii deputaţi Andrei Alexandru Ioan, 

Bejinariu Eugen, Cozmanicuc Corneliu-Mugurel, Iftimie Neculai, Mărgărit 

Mitică – Marius, Olteanu Daniel,  Prișcă Răzvan Sorin, Sămărtinean Cornel 

– Mircea, Simonis Alfred – Robert, Surgent Marius, Popescu Nicolae Daniel 

şi au absentat domnii deputaţi Apjok Norbert din partea grupului parlamentar 

al UDMR, domnnii Pop Georgian și Vlase Petru Gabriel  din partea grupului 

parlamentar al Partidului Social Democrat și domnul Dobre Victor Paul din 

partea Partidului Național Liberal.  

 

 
Preşedinte 

 
 

Dorel – Gheorghe Căprar 
 
 
 
 

 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar 
Luminița Oprea 
 
 
 


