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S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din 31 martie, 1 şi 2 aprilie 2014 

 
 

În ziua de 31 martie 2014, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările împreună cu Comisia pentru politică 

externă având pe ordinea de zi dezbaterea şi adoptarea Raportului comun asupra 

Proiectului Declaraţiei Parlamentului României cu ocazia marcării a 10 ani de la 

aderarea României la Alianţa Nord-Atlantică şi a 65 de ani de existenţă a NATO. 

La acest punct al ordinii de zi, membrii celor două Comisii au examinat 

proiectul de declaraţie şi au hotărât să propună Plenului comun Proiectul 

Declaraţiei Parlamentului României.  

În continuare, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

a avut pe ordinea de zi proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996 (PL x 131/2014). 

La acest punct al ordinii de zi, pentru a exprima punctul de vedere al 

Guvernului, la şedinţă a participat doamna Otilia Sava, secretar de stat pentru 

relaţia cu Parlamentul, informare publică şi creşterea calităţii vieţii personalului, 

precum şi domnul colonel Marin Alniţei, şeful Direcţiei Topografice Militare din 

Ministerul Apărării Naţionale.  

În urma  dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, 

cu majoritate de voturi pentru, să trimită Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi un raport preliminar de adoptare a proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, 

cu amendamentul cuprins în anexă.  

Dezbaterile asupra proiectului de lege fiind epuizate, domnul preşedinte Ion 

Mocioalcă a declarat închisă şedinţa.  

În zilele de 2 şi 3 aprilie, membrii Comisiei au efectuat studiu individual 

asupra proiectelor de lege şi iniţiativelor legislative aflate în portofoliul Comisiei. 
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La lucrările Comisiei, din totalul de 26 membri, au fost prezenţi 20 de  

deputaţi, şi anume: Ion Mocioalcă, Dan Bordeianu, Costică Canacheu, Ion 

Răducanu, Petru Gabriel Vlase, Eugen Bejenariu, Ioan Benga, Gheorghe Emacu, 

Ion Cristinel Marian, Niculae Mircovici, Constantin Moisii, Ioan Moldovan, Neagu 

Murgu, Ovidiu Alexandru Raeţchi, Cristian-Constantin Roman, Cornel-Mircea 

Sămărtinean, Adrian George Scutaru, Dénes Seres, Mihai Stănişoară şi Mihai 

Weber. 

Au absentat domnii deputaţi: Mihăiţă Calimente, Valentin Rusu şi Ionuţ-

Marian Stroe (aparţinând Grupului parlamentar PNL), Mircea Duşa şi Niţă 

Constantin (Grupul parlamentar PSD) şi Florin Mihail Secară (neafiliat). 

 

 

Preşedinte 

 

Ion Mocioalcă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Consilier parlamentar Valentin Busuioc 
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