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PROCES VERBAL al
lucrărilor Comisiei din 31 octombrie și 1 noiembrie 2017
În ziua de 31 octombrie 2017 membrii Comisiei pentru apărare
împreună cu delegația Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine
publică a Parlamentului Republicii Moldova, efectuează o vizită de
informare la Centrul de Perfecționare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Ochiuri
În ziua de 1 noiembrie 2017, Comisia pentru apărare, ordine publică
şi siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor își desfăşoară lucrările având
următoarea ordine de zi :
1. Dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.47/2017 pentru prorogarea unui termen şi
pentru modificarea art.13 alin.(1) lit.b) din Legea nr.232/2016
privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea
şi completarea unor acte normative ( PLx 343/2017)
2. Dezbaterea proiectului de Lege pentru acordarea de servicii
medicale unor categorii de persoane şi pentru completarea art.2 din
Legea nr.406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care
au avut calitatea de şef al statului român ( PLx 351/2017)
3. Dezbaterea proiectului de Lege privind precursorii de explozivi,
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
(PLx 342/2017)
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4. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea
Convenţiei Consiliului Europei referitoare la abordarea integrată a
siguranţei, securităţii şi serviciilor la partidele de fotbal şi la alte
evenimente sportive, adoptată la Saint-Denis la 3 iulie 2016,
semnată de către partea română la Budapesta la 29 noiembrie 2016,
precum şi pentru aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a
Convenţiei europene privind violenţa şi ieşirile necontrolate ale
spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la
meciurile de fotbal, adoptată la Strasbourg, la 19 august 1985 ( PLx
334/2017)
5. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.62/2017 privind completarea
art. II din Legea nr.152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor
termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare ( PLx 371/2017)
6. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru completarea
art.23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind
circulaţia pe drumurile publice ( PLx 386/2017)
7. Dezbaterea propunerii de regulament al Parlamentului European şi
al Consiliului de instituire a programului european de dezvoltare
industrială în domeniul apărării, pentru sprijinirea competitivităţii şi
a capacităţii de inovare a industriei de apărare a UE COM (2017)
294 (E 32/2017)
8. Dezbaterea Comunicarii Comisiei către Parlamentul European,
Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul
Regiunilor

–

Lansarea

Fondului

COM(2017)295 (E 33/2017)
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de
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La punctul 1 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor şi a punctului de
vedere exprimat de către reprezentanții Ministerului Economiei și
Comerțului, membrii Comisiei hotărăsc, cu unanimitate de voturi, adoptarea
proiectului de Lege.
La punctul 2 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor şi a punctului de
vedere exprimat de către reprezentantul Ministerului Apărării Naționale,
membrii Comisiei hotărăsc, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului
de Lege.
La punctul 3 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor şi a punctului de
vedere exprimat de către reprezentantul Ministerului Apărării Naționale,
membrii Comisiei hotărăsc, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului
de Lege.
La punctul 4 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor membrii Comisiei
hotărăsc, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege.
La punctul 5 al ordinii de zi, membrii Comisiei hotărăsc amânarea
dezbaterilor.
La punctul 6 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor şi a punctului de
vedere exprimat de către reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne,
membrii Comisiei hotărăsc, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a
proiectului de Lege.
La punctele 7 și 8 al ordinii de zi, sunt dezbătute cele două documente
legislative europene privind Fondul și măsurile de instituire a programului
european de dezvoltare industrială în domeniul apărării, pentru sprijinirea
competitivității și a capacității de inovare a industriei de apărare a UE.
Invitați la dezbatere, reprezentanții Ministerului Apărării Naționale și cei ai
Ministerului Economiei care exprimă acordul față de măsurile propuse. La
finalul dezbaterii și membrii Comisiei își exprimă acordul pentru măsurile
propuse.
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La finalul dezbaterilor asupra proiectelor aflate pe ordinea de zi,
membrii

Comisiei

efectuează

o

vizită

de

documentare

Electromecanica Ploiești și Uzina Mecanică Plopeni.

Preşedinte
Dorel – Gheorghe Căprar
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