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PARLAMENTUL   ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTA ŢILOR 

Comisia pentru apărare, ordine         Bucureşti, 12.03.2015                                         
publică  şi  siguranţă  naţională                                                      Nr. 4c-12/85 

 

 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din zilele de 10 şi 12 martie 2015 

 
În ziua de 10 martie 2015, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor îşi desfăşoară lucrările având 

următoarea ordine de zi:  

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2008 privind 

organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru 

apeluri de urgenţă (PLx 128/2015); 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea art.24 alin.(6) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 

publice (PLx 108/2015);  

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea art.109 alin.(8) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile 

publice (PLx 109/2015); 

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 108/1999 privind 

înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată (PLx 

113/2015); 

george.cucu
Original



 2

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2014 pentru 

prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru 

asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de 

persoane (PLx 92/2015); 

6. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege privind completarea 

Legii poliţiei locale nr.155/2010 (PLx 125/2015); 

7. Dezbaterea pe fond a propunerii legislative pentru modificarea 

alin.(2) al art.25 din Legea nr.295/2004 privind regimul 

armelor şi muniţiilor (PLx118/2015); 

8. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi 

muniţiilor (PLx 673/2013); 

9. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul poli ţistului, 

precum şi pentru modificarea art.7 alin.(2) din Legea 

nr.364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei 

judiciare (PLx39/2015). 

 

La lucrările Comisiei, din totalul de 26 membri, sunt prezenţi 23 

deputaţi. 

Şedinţa este condusă de către domnul deputat Ion Mocioalcă, 

preşedintele Comisiei.  

 În deschiderea şedinţei, preşedintele de şedinţă anunţă faptul că 

Grupul parlamentar al PSD îl propune pe domnul deputat Dan Bordeianu să 

ocupe funcţia de secretar al Comisiei pentru apărare în locul domnului 

deputat Petru Gabriel Vlase, care va rămâne membru al Comisiei. Membrii 

Comisiei votează această propunere cu majoritate de voturi pentru.   
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După votarea acestui punct, preşedintele de Comisie anunţă ordinea de 

zi şi trece la dezbaterea primului proiect de lege înscris pe ordinea de zi.  

La punctul 1 al ordinii de zi, preşedintele Comisiei prezintă iniţiativa 

legislativă care urmăreşte completarea legii privind sistemul de apeluri de 

urgenta 112, în sensul acordării posibilităţii utilizatorilor hipoacustici de a 

transmite mesaje SMS către numărul de urgenţă 112.   

Domnul preşedinte dă cuvântul reprezentanţilor STS care susţin 

adoptarea acestei propuneri legislative, sugerând însă analizarea oportunităţii 

formulării unor clarificări ale textului de lege, luând în considere persoanele 

cu handicap auditiv şi/sau de vorbire. 

Membrii Comisiei sunt de acord cu aceste precizări şi hotărăsc să 

amâne cu o săptămână avizarea propunerii legislative, timp în care 

reprezentanţii executivului să formuleze o propunere de amendamente.  

La punctul 2 al ordinii de zi, domnul secretar de stat Bogdan 

Tohăneanu din partea Ministerului Afacerilor Interne prezintă punctul de 

vedere negativ al Guvernului asupra acestei iniţiative legislative care 

prevedere o modificare la regimul circulaţiei pe drumurile publice, în sensul 

restricţionării participării la examenul pentru permisul auto a celor care nu au 

absolvit o formă de învăţământ sau au suferit o condamnare la regimul 

circulaţiei pe drumurile publice.  

În baza poziţiei exprimate de reprezentantul Guvernului, membrii 

Comisiei hotărăsc avizarea negativă a acestei propuneri legislative.  

La punctul 3 al ordinii de zi, preşedintele de şedinţă prezintă o altă 

propunere legislativă de modificare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. Aceasta prevede 

posibilitatea achitării amenzilor la filialele CEC de pe raza domiciliului 

contravenientului. Domnul secretar de stat Tohăneanu precizează faptul că 

prevederile OUG nr. 195/2002 se completează cu cele ale Ordonanţei 

Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi care 
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permite plata în termen de 48h a unei amenzi la orice filială CEC. Prin 

urmare, constatând faptul că această iniţiativă legislativă este fără obiect, 

domnii deputaţi, hotărăsc, cu unanimitate de voturi pentru, acordarea unui 

aviz negativ. 

La punctul 4 al ordinii de zi, preşedintele Comisiei prezintă propunerea 

legislativă de modificare a legislaţiei care reglementează Inspecţia Muncii.  

Membrii Comisiei constată faptul că fac obiectul competenţei Comisiei 

prevederile art. 9 din legea nr. 108/1999, care prevede faptul că Ministerul 

Apărării Naţionale, structurile militare şi structurile în care îşi desfăşoară 

activitatea funcţionari publici cu statut special din cadrul Ministerului 

Administraţiei şi Internelor, Administraţia Naţională a Penitenciarelor din 

cadrul Ministerului Justiţiei, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de 

Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de 

Telecomunicaţii Speciale, precum şi Comisia Naţională pentru Controlul 

Activităţilor Nucleare organizează activităţile de inspecţie a muncii prin 

servicii proprii de specialitate, care au competenţă exclusivă numai pentru 

structurile respective.  

Odată cu intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul 

administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative acest articol a fost abrogat expres prin înfiinţarea Agenţiei 

Naţionale pentru Inspecţia Muncii şi Securitate Socială, ca urmare a  

comasării Inspecţiei Muncii şi Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie 

Socială şi a fost preluat ca atribuie a noii agenţii într-un articol din acest act 

normativ. Prin urmare, membrii Comisiei constată că modificarea propusă de 

iniţiatori un mai are sediul materiei în Legea nr.108/1999 şi hotărăsc 

avizarea negativă a acestei propuneri legislative.  

  La punctul 5 al ordinii de zi, domnii deputaţi analizează proiectul de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2014 
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pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru 

asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane.  

Preşedintele Comisiei prezintă cele două articole ale ordonanţei de 

urgenţă care urmăresc prelungirea până la data de 1 ianuarie 2016 a 

termenului în care veteranii nu mai călătoresc cu tichete de călătorie ci în 

baza cardului de sănătate. Constatând faptul că procesul de distribuire către 

beneficiari a cardului de sănătate nu a fost finalizat iar acest lucru împiedică 

accesul la anumite facilităţi de transport a invalizilor, veteranilor, văduvelor 

de război şi a altor titulari, membrii Comisiei sunt de acord cu prorogarea 

termenului de punere în aplicare a noi măsuri până la data de 1 ianuarie 

2016.  În consecinţă, cu unanimitate de voturi pentru, adoptă un aviz 

favorabil.  

La punctul 6 al ordinii de zi, reprezentantul Ministerului Afacerilor 

Interne, domnul secretar de stat Bogdan Tohăneanu precizează faptul că 

Guvernul susţine adoptarea acestei iniţiative legislative care propunere 

instituirea zilei de 21 mai ca zi a Politiei locale. Membrii Comisiei, 

constatând că există prevederi similare şi pentru categoriile de arme ale 

internelor, hotărăsc adoptarea unui raport favorabil asupra acestei iniţiative 

legislative.  

La punctele 7 şi 8 al ordinii de zi, preşedintele Comisiei prezintă cele 

două iniţiative legislative care au ca obiect de reglementare acelaşi fond, 

respectiv modificarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi 

muniţiilor. În conformitate cu prevederile art. 68 alin. (1) şi (2) din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor Comisia va întocmi un singur raport.  

În deschiderea dezbaterilor iau cuvântul reprezentanţii Inspectoratului 

General al Poliţiei Române – Serviciul Arme, care fac precizări pe marginea 

propunerii legislative. Aceştia apreciază faptul că instituirea în sarcina 

organelor de poliţie a obligaţiei de a notifica posesorul permisului de armă 

cu privire la expirarea termenului de valabilitate este de natură să conducă la 
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eforturi financiare, logistice şi de resurse umane care nu pot fi suportate de 

minister. Membrii Comisiei fac consideraţii personale pe baza acestui text 

încercând să găsească o soluţie practică pentru acest caz.  

Preşedintele Comisiei îl desemnează pe domnul deputat Ion Răducanu, 

vicepreşedintele Comisiei să conducă în continuare şedinţa Comisiei întrucât 

domnia sa este angajat în alte activităţi.  

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul reprezentantului unui organizaţii 

neguvernamentale – ARMACIVIC , care este prezent la dezbateri. Domnul 

Dinu Solojan, preşedintele Asociaţiei, prezintă un punct de vedere asupra 

propunerilor de modificare  a legii armelor, precum şi asupra 

amendamentelor propuse de membrii Comisiei în şedinţele precedente.  

Întrucât membri Comisiei nu ajung la un consens asupra unor 

reglementări hotărăsc amânarea dezbaterilor pentru o şedinţă viitoare.  

La punctul 9 al ordinii de zi, preşedintele de şedinţă menţionează faptul 

că proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.360/2002 

privind Statutul poliţistului, precum şi pentru modificarea art.7 alin.(2) din 

Legea nr.364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare a 

fost dezbătut în Comisia pentru apărare în urmă cu două săptămâni iar 

Comisia a întocmit asupra sa un raport de adoptare cu amendamente care a 

fost înainta plenului. În şedinţa de plen din 4 martie 2015, la solicitarea 

Grupului parlamentar al PNL, proiectul de lege a fost retrimis pentru o nouă 

analiză Comisiei noastre. Domnul deputat Costică Canacheu, 

vicepreşedintele Comisiei precizează faptul că cel cercetat disciplinar ar 

trebui să aibă posibilitatea să fie reprezentat de un apărător. Reprezentanţii 

Ministerului Afacerilor Interne îşi menţin punctul de vedere exprimat iniţial, 

menţionând faptul că în elaborarea acestei modificări legislative s-au avut în 

vedere acordarea tuturor garanţiilor pentru respectarea drepturilor 

personalului ministerului. Mai mult introducerea unui apărător în această 
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fază procedurală este de natură a crea anumite dificultăţi de punere în 

practică, inclusiv legate de protecţia informaţiilor clasificate.  

Preşedintele de şedinţă, constatând că nu mai există cvorum de vot, 

propune amânarea dezbaterilor şi întocmirea unui raport suplimentar 

săptămâna viitoare.  

La finalizarea ordinii de zi, preşedintele de şedinţă aduce la cunoştinţa 

membrilor Comisiei prezenţi faptul că am fost sesizaţi spre avizare cu 

proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 

2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice. Având în 

vedere procedura de urgenţă aprobată pentru acest proiect de lege, membrii 

Comisiei hotărăsc de principiu acordarea unui aviz favorabil.  

La finalul dezbaterilor, preşedintele de şedinţă declară închise lucrările 

Comisiei. 

În ziua de 12 martie 2015, membrii Comisiei iau act de noile proiecte 

de legi şi propuneri legislative cu care a fost sesizată Comisia şi hotărăsc să 

efectueze studiu individual asupra acestor iniţiative.  

 

 

Preşedinte,  

 

Ion Mocioalcă 

 

 

 

 
 
 
 
Consilier,  
Daria Cotoc 


