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PROCES VERBAL  

al lucrărilor Comisiei din  11 aprilie 2017 

 
În ziua de 11 aprilie 2017, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor își desfăşoară lucrările având 

următoarele puncte pe ordinea de zi :  

1. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2017 pentru completarea 

art.2 alin.(1) din Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor 

armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român ( PLx 

169/2017) 

2. Dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de 

urgenţă a Guvernului nr.21/2016 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.360/2002 privind Statutul poliţistului ( Plx 476/2016 ) 

3. Dezbaterea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei  

4. Dezbaterea solicitării Ministerului Apărării Naționale către 

Parlamentul României privind obținerea aprobării prealabile pentru 

inițierea procedurilor de atribuire a contractelor aferente unor 

programe de înzestrare.  

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

exprimate de către  reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale, membrii 
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Comisiei  hotărăsc, cu unanimitate  de  voturi,  adoptarea proiectului de 

Lege. 

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

vedere exprimate de către reprezentanţii Ministerului Afacerilor Interne, 

membrii Comisiei hotărăsc cu unanimitate de voturi, adoptarea  proiectului 

de Lege.  

 La punctul  3 al ordinii de zi, membrii Comisiei de apărare, ordine 

publică și siguranță națională, hotărăsc să amâne dezbaterile asupra acestui 

punct al ordinii de zi. 

La punctul 4 al ordinii de zi este dezbătută solicitarea Ministerului 

Apărării Naționale către Parlamentul României privind obținerea aprobării 

prealabile pentru inițierea procedurilor de atribuire a contractelor aferente 

unor programe de înzestrare membrii Comisiei de apărare, ordine publică și 

siguranță națională din Camera Deputaţilor, împreună cu cei ai Comisiei 

pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  din Senat audiază 

punctul de vedere al domnului Gabriel – Beniamin Leș,  Ministerul Apărării 

Naţionale adresează o serie de întrebări asupra programelor de înzestrare 

menționate în conținutul scrisorii.   

 

 
Preşedinte 

 
 

Dorel – Gheorghe Căprar 
 
 
 
 

 
Întocmit, 
Luminița Oprea 


