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S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din 16 şi 17  septembrie 2015 

 
 

În ziua de 16 septembrie 2015, Comisia pentru apărare, ordine publică 

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

următoarele puncte pe ordinea de zi :  

1. Propunere legislativă pentru crearea şi desfăşurarea unui 

mecanism de donaţii benevole private, care să colecteze fonduri 

utilizabile exclusive în dotarea logistică a MApN(PLx 443/2015 ) 

2. Propunere legislativă privind pensiile militare de stat (PLx 

586/2015 ) 

3. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice 

(PLx 572/2015 ) 

La primul punct al ordinii de zi, în urma  dezbaterilor şi a opiniilor 

exprimate de către reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale, membrii 

Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi respingerea propunerii 

legislative. Raportul preliminar asupra acesteia va fi transmis către Comisia 

juridică de disciplină şi imunităţi. 
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La punctul 2 al ordinii de zi, în urma  dezbaterilor, membrii Comisiei 

au hotărât, cu unanimitate de voturi, transmiterea unui raport preliminar de 

respingere  Comisiei pentru muncă şi protecţie socială.  

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

vedere exprimat de către reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne, 

membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi avizarea negativă  a 

iniţiativei legislative.  

Dezbaterile asupra iniţiativei legislative fiind epuizate, domnul 

vicepreşedinte Ion Răducanu  a declarat închisă şedinţa.  

În partea a doua a şedinţei membrii Comisiei pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională au primit vizita delegaţiei Organismului de 

control parlamentar al Bundestag - ului German. Principalele subiecte de 

discuţie ale întâlnirii au fost criza refugiaţilor, combaterea criminalităţii 

organizate şi controlul serviciilor de informaţii din România.  

În ziua de 17 septembrie 2015, membrii Comisiei au efectuat studiu 

individual asupra proiectelor de lege şi ini ţiativelor legislative aflate în 

portofoliul Comisiei. 

La lucrările Comisiei, în zilele de 16 şi 17 septembrie, din totalul de 26 

membri, au fost prezenţi 22 deputaţi, şi anume: domnul preşedinte Ion 

Mocioalcă, domnul vicepreşedinte Costică Canacheu, domnul vicepreşedinte 

Ion Răducanu, domnul secretar Ioan Benga, domnul secretar Dan Bordeianu, 

domnul Gheorghe Emacu,  precum şi domnii deputaţi Eugen Bejenariu, , 

Mihăiţă Calimente, Cozmanciuc Corneliu –Mugurel, Moldovan Ioan, 

Niculae Mircovici, Constantin Moisii, Neagu Murgu, Ovidiu Alexandru 

Raeţchi, Roman Cristian, Vlase Petru Gabriel, Dénes Seres, Sămărtinean 

Cornel –Mircea, Mihai Weber, Marian Ion Cristinel, Secară Florin Mihail, 

Niţă Constantin. 
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Au absentat domnii deputaţi Valentin Rusu şi Surugiu Iulian(Grupul 

parlamentar PNL), Duşa Mircea şi Căprar Dorel – Gheorghe (Grupul 

parlamentar PSD). 

 

 

Vicepreşedinte  
 

Ion Răducanu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intocmit, 
Consilier parlamentar 
Luminita Oprea 
 


