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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din 24, 25 și 26 octombrie 2017
În ziua de 24 octombrie 2017, Comisia pentru apărare, ordine publică
şi siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat 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 privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.2/2017 pentru modificarea Legii nr.329/2003 privind
exercitarea profesiei de detectiv particular (PLx 320/2017)
3. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.59/2017 privind modificarea
şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de
serviciu ( PLx 310/2017)
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,
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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 proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între
Guvernul României şi Guvernul Republicii Croaţia privind protecţia
reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Zagreb, la 12 iunie
2017 ( PLx 337/2017)
6. Dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea
Legii nr.550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei
Române, a Legii nr.364/2004 privind organizarea şi funcţionarea
Poliţiei Judiciare, Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi a Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.20 din 11 martie 2009 pentru modificarea
art.13 alin.(2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.30/2007

privind

organizarea

şi

funcţionarea

Ministerului

Afacerilor Interne şi pentru reorganizarea unor unităţi din
subordinea Ministerului Afacerilor Interne ( PLx 211/2017).
La punctul 1 al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât amânarea
dezbaterilor.
La punctul 2 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor şi a punctului de
vedere exprimat de reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne, membrii
Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de Lege.
La punctul 3 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor şi a punctului de
vedere exprimat de reprezentanții Ministerului Apărării Naționale și cei ai
Ministerului Afacerilor Interne, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate
de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege.
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La punctul 4 al ordinii de zi, la solicitarea reprezentantului Ministerului
Afacerilor Interne dezbaterea este amânată.
La punctul 5 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor şi a punctului de
vedere exprimat de reprezentantul Oficiului Registrului Naţional al
Informaţiilor Secrete de Stat, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de
voturi, adoptarea proiectului de Lege.
La punctul 6 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor și a punctelor de
vedere exprimate de către reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne și
respectiv reprezentantul Jandarmeriei Române, membrii Comisiei au hotărât,
cu majoritate de voturi, adoptarea a proiectului de Lege. Raportul preliminar
al Comisiei a fost transmis către Comisia juridică, de disciplină și imunități.
În zilele de 25 și 26 octombrie 2017, membrii Comisiei pentru apărare,
ordine publică şi siguranţă naţională au efectuat studiu individual asupra
proiectelor şi iniţiativelor legislative rămase în dezbaterea Comisiei.
La lucrările Comisiei, în ziua de 24 octombrie 2017 din totalul de 21
membri, au fost prezenţi 18 deputaţi, şi anume: domnul preşedinte Căprar
Dorel - Gheorghe, domnii vicepreşedinţi Weber Mihai, Rodeanu Bogdan
Ionel și Raeţchi Ovidiu Alexandru, domnii secretari Mocioalcă Ion și
Lupescu Dumitru, precum şi domnii deputaţi Andrei Alexandru Ioan, Apjok
Norbert, Bejinariu Eugen, Cozmanicuc Corneliu-Mugurel, Dobre Victor
Paul, Iftimie Neculai, Olteanu Daniel, Pop Georgian, Popescu Nicolae
Daniel, Sămărtinean Cornel – Mircea, Simonis Alfred – Robert, Surgent
Marius şi au absentat domnii deputaţi Mărgărit Mitică - Marius și Vlase
Petru Gabriel ( înlocuit de către domnul deputat Adrian Todor ) din partea
grupului parlamentar al Partidului Social Democrat și domnul Prișcă Răzvan
Sorin din partea Partidului Național Liberal.
La lucrările Comisiei, în ziua de 25 și 26 octombrie 2017 din totalul de
21 membri, au fost prezenţi 17 deputaţi, şi anume: domnii vicepreşedinţi
Weber Mihai, Rodeanu Bogdan Ionel și Raeţchi Ovidiu Alexandru, domnii
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secretari Mocioalcă Ion și Lupescu Dumitru, precum şi domnii deputaţi
Andrei Alexandru Ioan,

Apjok Norbert, Bejinariu Eugen, Cozmanicuc

Corneliu-Mugurel, Dobre Victor Paul, Iftimie Neculai, Olteanu Daniel, Pop
Georgian, Popescu Nicolae Daniel, Sămărtinean Cornel – Mircea, Simonis
Alfred – Robert, Surgent Marius şi au absentat domnii deputaţi Dorel –
Gheorghe Căprar ( delegație ), Mărgărit Mitică - Marius și Vlase Petru
Gabriel ( înlocuit de către domnul deputat Adrian Todor ) din partea grupului
parlamentar al Partidului Social Democrat și domnul Prișcă Răzvan Sorin
din partea Partidului Național Liberal.

Preşedinte

Dorel – Gheorghe Căprar

Întocmit,
Consilier parlamentar
Luminița Oprea
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