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Comisia pentru apărare, ordine         Bucureşti, 07.12.2015                                
publică   şi   siguranţă  naţională                          Nr. 4c-12/375                                                                       
 

S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din 3 decembrie 2015 

 

În ziua de 3 decembrie 2015, Comisia pentru apărare, ordine publică 

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

pe ordinea de zi:  

1. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, 

desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice (PLx 811/2015); 

2. Dezbaterea pe fond a propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.243/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României(PLx 

793/2015); 

3. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru reorganizarea şi 

funcţionarea industriei de apărare (PLx 830/2007);  

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea art.49 

din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 (PLx 

832/2015); 

george.cucu
Original



2 

 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.43/2015 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor 

profesionale pentru profesiile reglementate din România (PLx 

824/2015). 

 

La punctul 1 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor şi a punctului de 

vedere exprimat de către doamna Irina Alexe, secretar general adjunct în 

Ministerul Afacerilor Interne, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, întocmirea unui raport preliminar de adoptare a proiectului de 

Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.98/2010. 

La punctul 2 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor şi a punctului de 

vedere exprimat de către doamna Irina Alexe, secretar general adjunct în 

Ministerul Afacerilor Interne, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 

de voturi, întocmirea unui raport de adoptare cu amendamente a propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.243/2002. 

La punctul 3 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor şi a punctului de 

vedere exprimat de către Otilia Sava, secretar de stat în Ministerul Apărării 

Naţionale, membrii comisiei au hotărât înaintarea către plen a unui raport 

preliminar de respingere a proiectului de Lege pentru reorganizarea şi 

funcţionarea industriei de apărare. 

La punctul 4 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor şi a punctului de 

vedere exprimat de către doamna Irina Alexe, secretar general adjunct în 

Ministerul Afacerilor Interne, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
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de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru modificarea 

art.49 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006. 

La punctul 5 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.43/2015. 

 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor (26), au fost prezenţi 

24 (domnul preşedinte Mocioalcă Ion, domnii vicepreşedinţi Canacheu 

Costică, Răducanu Ion şi Surugiu Iulian-Radu, domnii secretari Benga Ioan  

şi Bordeianu Dan, precum şi domnii deputaţi Bejinariu Eugen, Calimente 

Mihăiţă, Căprar Dorel Gheorghe, Cozmanicuc Corneliu-Mugurel, Duşa 

Mircea, Emacu Gheorghe, Marian Ion Cristinel, Mircovici Niculae, Moisii 

Constantin, Moldovan Ioan, Murgu Neagu, Niţă Constantin, Roman 

Cristian-Constantin, Sămărtinean Cornel-Mircea, Secară Florin Mihail, 

Seres Dénes, Vlase Petru Gabriel şi Weber Mihai) şi au absentat domnii 

deputaţi Raeţchi Ovidiu Alexandru şi Rusu Valentin din Grupul 

parlamentar al Partidului Naţional Liberal.  

 
 

Preşedinte 
 

Ion Mocioalcă 
 
 
 


