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PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 19 februarie 2013 
 
 
 

 
 

În ziua de 19 februarie 2013, Comisia pentru apărare, ordine publică 

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

pe ordinea de zi  4 puncte, şi anume:  

1. Reexaminarea propunerii legislative privind autorizarea interceptării 

comunicaţiilor în activităţile de realizare a securităţii naţionale          

(PL x 137/2006); 

    2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2012 privind modificarea şi 

completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a 

Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru 

alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 

locali (PL x 33/2013); 

   3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.17/2012 privind reglementarea unor măsuri 

fiscal-bugetare (PL x 38/2013); 

  4.   Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea lit. b) a 

art. 35 din Legea nr. 155/2010 – Legea poliţiei locale ( PL x 44/2013).  
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Domnul preşedinte Ion Mocioalcă deschide lucrările Comisiei cu o 

scurtă prezentare a ordinii de zi. După această prezentare se trece la 

dezbaterea proiectelor aflate pe ordinea de zi.  

La punctul 1 al ordinii de zi , domnul preşedinte Ion Mocioalcă face 

un scurt istoric al proiectului. Pe parcursul dezbaterilor membrii Comisiei  

exprimă păreri conform cărora o asemenea lege trebuie să fie rodul unei 

colaborări complexe între toate instituţiile interesate şi implicate în 

aplicarea ei, pentru ca aceasta să nu devină un obstacol în calea înfăptuirii 

justiţiei, ci un instrument eficient, cu prevederi bine fundamentate şi clare, 

a căror aplicare şi interpretare să fie în concordanţă cu noile realităţi 

juridice, în special prevederile noului Cod de Procedură Penală. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei hotărăsc menţinerea 

raportului iniţial de respingere a propunerii legislative. 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru apărare, cu 

unanimitate de voturi pentru, decid întocmirea unui aviz favorabil. 

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru apărare, cu 

unanimitate de voturi pentru, decid întocmirea unui aviz favorabil. 

La punctul 4 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru apărare, cu 

unanimitate de voturi pentru, decid întocmirea unui aviz negativ. 

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Ion Mocioalcă 

declară închisă şedinţa.  

  

 

P. Preşedinte 

 

          Ion Mocioalcă 
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