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Comisia pentru apărare, ordine         Bucureşti, 12.06.2014           
publică  şi  siguranţă  naţională                                                        Nr. 4c-12/175 

 

S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din 11 şi 12  iunie  2014 

 
În ziua de 11 mai 2014, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările având 

următoarele puncte pe ordinea de zi :  

1.  Dezbaterea propunerii legislative privind transmiterea unor bunuri 

imobile dezafectate din domeniul privat al statului şi administrarea 

autorităţii publice centrale în proprietatea privată a autorităţilor 

administraţiei publice locale ( PLx 285/2014 ) 

2. Dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 

publice ( PL x 282/2014 ) 

3. Dezbaterea propunerii legislative privind completarea art.118 al 

Ordonanţei de Urgenţă 195/2002 privind circulaţia pe drumurile 

publice ( PLx 314/2014 ) 

La primul punct al ordinii de zi, în urma  dezbaterilor membrii 

Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea negativă a propunerii 

legislative .  

La punctul 2 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor generale şi după 

prezentarea punctului de vedere al reprezentantului Ministerului Afacerilor 

Interne, membrii Comisiei pentru apărare au hotărât cu unanimitate de 
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voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative cu un amendament 

cuprins în avizul Comisiei. 

La punctul 3 al ordinii de zi, în urma  dezbaterilor membrii Comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative.  

Dezbaterile asupra iniţiativelor legislative fiind epuizate, domnul 

preşedinte, deputatul Ion Mocioalcă a declarat închisă şedinţa.  

În ziua de 12 iunie 2014, membrii Comisiei au efectuat studiu 

individual asupra proiectelor de lege şi iniţiativelor legislative aflate în 

portofoliul Comisiei. 

La lucrările Comisiei, în zilele de 11 şi 12 iunie, din totalul de 26 

membri, au fost prezenţi 20 deputaţi, şi anume: domnul preşedinte Ion 

Mocioalcă, domnul vicepreşedinte Dan Bordeianu, domnul vicepreşedinte 

Costică Canacheu, domnul vicepreşedinte Ion Răducanu, domnul secretar 

Ioan Benga precum şi domnii deputaţi Eugen Bejenariu, Mihăiţă Calimente, 

Gheorghe Emacu, Niculae Mircovici, Constantin Moisii,  Ioan Moldovan, 

Murgu Neagu, Ovidiu Alexandru Raeţchi, Cristian-Constantin Roman, 

Adrian George Scutaru, Dénes Seres, Mihai Stănişoară, Iulian-Radu Surugiu,  

Mihai Weber şi Cornel-Mircea Sămătinean.   

Au absentat domnii deputaţi Petru Gabriel Vlase, Constantin Niţă, 

Mircea Duşa (grupul Partidului Social Democrat), Marian Ion Cristinel 

(grupul PP-DD), Valentin Rusu (grupul Partidului Naţionla Liberal), Florin 

Mihail  Secară (neafiliat ).  

 

Preşedinte  

 

Ion Mocioalcă 
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