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PROCES-VERBAL 

                         al lucrărilor Comisiei din  3 septembrie 2013 

În ziua de 3 septembrie 2013, Comisia pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională îşi desfăşură lucrările având următoarele puncte pe 

ordinea de zi:  

1. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 

României şi Guvernul Republicii Islamice Pakistan privind 

cooperarea în domeniul apărării, semnat la Rawalpindi la 14 februarie 

2013 ( PLx 249/2013); 

2.  Propunere legislativă privind modificarea articolului 23 din Legea 

nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale 

invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare ( PLx 270/2013); 

3. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 

României şi Guvernul Irlandei privind cooperarea în prevenirea şi 

combaterea traficului ilicit de droguri, spălării banilor, criminalităţii 

organizate, traficului de persoane, terorismului, finanţării terorismului 

şi a altor infracţiuni grave, semnat la Dublin la 17 ianuarie 2013(PLx 

250/2013). 
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Şedinţa este condusă de către domnul deputat Ion Mocioalcă, 

preşedinte al Comisiei.  

Acesta deschide lucrările Comisiei cu o scurtă prezentare a ordinii de 

zi aflată în dezbatere, apoi prezintă invitaţii prezenţi la dezbatere. După 

această prezentare, domnul preşedinte Ion Mocioalcă dă cuvântul 

reprezentanţilor Ministerului Apărării Naţionale pentru a prezenta punctul 

de vedere al instituţiei referitor la  primul proiect de lege.  

În urma dezbaterilor şi a punctelor de vedere exprimate, domnul 

preşedinte Ion Mocioalcă supune votului Comisiei propunerea de adoptare 

a proiectului de lege în forma prezentată. 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii Comisiei dezbat iniţiativa 

legislativă  şi la finalul dezbaterilor hotărăsc avizarea negativă a propunerii 

legislative. 

La punctul 3 al ordinii de zi , membrii Comisiei dezbat proiectul de 

lege iar în urma dezbaterilor şi a votului s-a hotărât avizarea favorabilă  cu 

unanimitate de voturi pentru a proiectului de lege.  

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Ion Mocioalcă 

declară închisă şedinţa.  

 

  

Preşedinte, 
 

Ion Mocioalcă 
 
            
 
 

 
Cons. parl . Luminiţa Oprea  
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