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Comisia pentru apărare, ordine                                                        Bucureşti, 15.11.2018 
publică  şi  siguranţă  naţională                                                                   Nr. 4c-15/ 
                                       

 

PROCES VERBAL al 

lucrărilor Comisiei din 13 noiembrie 2018 

În ziua de 13 noiembrie 2018, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor își desfăşoară lucrările având 

următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea pe fond a propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare. - (PL-x 

nr. 404/2018). 

2. Dezbaterea pe fond a propunerii legislative pentru modificarea alin.(4) 

al art.9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice. – (Pl-x 640/2018). 

3. Dezbaterea pe fond a propunerii legislative pentru modificarea alin.(2) 

al art.98 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195 din 12/2002 

privind circulaţia pe drumurile publice, republicată. – ( Pl-x 641/2018) 

4. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.3/2018 pentru instituirea unor măsuri privind însoţirea 

cu autovehicule ale poliţiei rutiere din cadrul Poliţiei Române a şefilor 
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de delegaţii străine în perioada de exercitare a Preşedinţiei României la 

Consiliul Uniunii Europene 2019 . – (PL-x 644/2018) 

5. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Anexei nr.VI a Legii-cadru nr.153/2017 din 28 iunie 2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. – (Pl-x 

650/2018). 

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

vedere exprimate de către reprezentanții Ministerului Apărării Naționale, 

Ministerului Afacerilor Interne și a Serviciului Român de Informații Externe,  

membrii Comisiei hotărăsc cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de 

lege.   

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

vedere exprimate de către reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne,  

membrii Comisiei hotărăsc cu unanimitate de voturi, respingerea proiectului 

de lege.   

La punctul 3 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor şi a punctelor de 

vedere exprimate de către reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne,  

membrii Comisiei hotărăsc cu unanimitate de voturi, respingerea proiectului 

de lege.   

La punctul 4 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor şi a punctelor de 

vedere exprimate de către reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne,  

membrii Comisiei hotărăsc cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de 

lege. 

La punctul 5 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei 

hotărăsc cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă cu un amendament a 

propunerii legislative.   
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Ordinea de zi fiind epuizată, domnul vicepreşedinte Bogdan Ionel 

Rodeanu, declară închisă şedinţa. 

 

Vicepreşedinte 

      Bogdan - Ionel RODEANU 
 


