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PARLAMENTUL   ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTA ŢILOR 

 
Comisia pentru apărare, ordine                                      Bucureşti, 12.12.2017                                    
publică  şi  siguranţă  naţională                                               Nr. 4c-12/1236 

 

S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din  12 decembrie 2017  

      În ziua de 12 decembrie 2017, Comisiile pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională ale Camerei Deputaţilor şi Senatului şi-au desfăşurat 

lucrările în comun, având următoarele puncte pe ordinea de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului Legii bugetului de stat şi a Proiectului 

Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 (PLx 567/ 2017); 

 

2. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.83/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2017 (PLx 483/2017); 

3. Prezentarea scrisorii domnului Klaus Werner Iohannis, Președintele 

României, referitoare la participarea forțelor Armatei României, 

referitoare la participarea forțelor Armatei României și Ministerului 

Afacerilor Interne la misiuni și operații în afara teritoriului statului român 

în anul 2018. 

   Lucrările au fost conduse de către domnul deputat Dorel-Gheorghe 

Căprar, preşedintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională a Camerei Deputaţilor. 

    Prima instituţie al cărei buget a fost discutat a fost Ministerul Afacerilor 

Interne. Doamna ministru Carmen Dan a prezentat bugetul ministerului şi 

priorităţile bugetare pentru anul 2018, făcând referire la programele de 
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investiţii pentru anul 2018, precum şi la politica de personal a ministerului. 

În urma dezbaterilor şi a punctelor de vedere exprimate, a fost supus la 

vot bugetul Ministerului Afacerilor Interne, iar membrii Comisiilor reunite 

au votat, cu majoritate de voturi pentru, avizarea favorabilă a bugetului 

acestei instituţii. 

A urmat dezbaterea bugetului Ministerului Apărării Naţionale. Domnul 

ministru Mihai – Viorel Fifor  a făcut o prezentare a obiectivelor stabilite din 

punct de vedere al proiecţiei bugetului ministerului în anul 2018. În urma 

dezbaterilor şi a punctelor de vedere exprimate, a fost supus la vot bugetul 

Ministerului Apărării Naţionale, iar membrii Comisiilor reunite au votat, cu 

unanimitate de voturi pentru, avizarea favorabilă a bugetului acestui 

minister.  
În continuare a fost dezbătut bugetul Serviciului de Protecţie şi Pază  

prezentarea a fost făcută de către domnul general Lucian-Silvan Pahonţu, 

directorul Serviciului. În urma dezbaterilor, bugetul Serviciului de Protecţie 

şi Pază a fost supus la vot, iar membrii Comisiilor reunite au votat, cu 

majoritate de voturi pentru, avizarea favorabilă a bugetului Serviciului de 

Protecţie şi Pază. 

Bugetul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale a fost prezentat de 

domnul general – locotenent ing. Ionel Vasilca, directorul Serviciului. 

Acesta a făcut prezentarea bugetului instituţiei şi a obiectivelor stabilite 

pentru anul 2018. În urma punctelor de vedere exprimate, membrii celor 

două Comisii au supus la vot bugetul instituţiei şi, cu majoritate de voturi 

pentru, bugetul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale a primit aviz 

favorabil. 
    Bugetul Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat a 

fost prezentat de către  domnul director general adjunct Ion Mihai. In urma 

punctelor de vedere exprimate, membrii celor două Comisii au supus la vot 

bugetul instituţiei şi, cu majoritate de voturi pentru, bugetul Oficiului 

Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat a primit aviz favorabil. 
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    La punctul 2 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor şi a punctelor de 

vedere exprimate, membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de 

voturi pentru, avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.83/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat 

pe anul 2017. 

 La punctul 3 al ordinii de zi, a fost prezentată scrisoarea domnului 

Klaus Werner Iohannis, Președintele  României, referitoare la participarea 

forțelor Armatei României, referitoare la participarea forțelor Armatei 

României și Ministerului Afacerilor Interne la misiuni și operații în afara 

teritoriului statului român în anul 2018. 

 
      Lucrările ședinței Comune au fost închise și dezbaterile au continuat cu 

următoarea ordine de zi a Comisiei pentru apărare, ordine publică și 

siguranță națională: 

1.  Dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/1994 privind 

drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din 

sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă 

naţională (PLx 474/2017) 

2. Dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea art. 2 lit.f) 

din Legea nr.294/2007 privind derularea în România a 

proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în 

Securitate (PLx 475/2017) 

3.  Dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.74/2017 privind desemnarea 

Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă ca unitate de 

achiziţii centralizată pentru achiziţia centralizată de 

autospeciale/ambulanţe pentru Serviciul Mobil de Urgenţă, 

Reanimare şi Descarcerare din cadrul Inspectoratului General 
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pentru Situaţii de Urgenţă, pentru serviciile de ambulanţă 

judeţene şi pentru Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov( PLx 

541/2017) 

4.  Dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.66/2017 privind stabilirea unor 

măsuri în domeniul cercetării- ezvoltării-inovării şi producerii 

de mijloace imunoprofilactice, terapeutice şi antidoturi, în 

vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei 

stării de sănătate a populaţiei ( PLx 504/2017) 

5.  Dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 14/1992 privind organizarea şi 

funcţionarea Serviciului Român de Informaţii ( PLx 258/2017) 

6.  Dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.72/2017 privind implementarea 

Sistemului de avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă “RO- 

ALERT" ( PLx 538/2017) 

7. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru modificarea 

şi completarea articolului 100 din Ordonanţa de Urgenţă nr.195 

din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice 

(PLx 533/2017) 

8. Dezbaterea și avizarea propunerii legislative pentru 

completarea articolului 102 din Ordonanţa de Urgenţă nr.195 

din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice ( 

PLx 534/2017) 

9.  Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru completarea 

art. 111 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 

privind circulaţia pe drumurile publice ( PLx 555/2017) 

10.  Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru completarea 
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art. 111 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 

privind circulaţia pe drumurile publice ( PLx 563/2017) 

11. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice ( PLx 561/2017) 

 

La punctul 1 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei au 

hotărât cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de Lege.  

     La punctul 2 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor membrii Comisiei au 

hotărât cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de Lege. 

     La punctul 3 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor și a punctelor de 

vedere exprimate, membrii Comisiei au hotărât amânarea dezbaterilor asupra 

proiectului de lege. 

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

vedere exprimat de reprezentantul Ministerului Apărării Naționale,  membrii 

Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea  proiectului de Lege 

cu o serie de amendamente cuprinse în anexa raportului. 

La punctul 5 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor şi a punctului de 

vedere exprimat de reprezentantul Serviciului Român de Informații,  

membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea  proiectului 

de Lege cu amendamente. 

La punctul 6 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor și a punctului de 

vedere exprimat de către reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne, 

membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului 

de Lege.  

La punctul 7 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor și a punctului de 

vedere exprimat de către reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne, 
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membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a 

propunerii legislative.  

La punctul 8 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor și a punctului de 

vedere exprimat de către reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne, 

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

propunerii legislative.  

La punctul 9 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor și a punctului de 

vedere exprimat de către reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne, 

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

proiectului de Lege.  

La punctul 10 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor și a punctului de 

vedere exprimat de către reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne, 

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

proiectului de Lege.  

La punctul 11 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor și a punctului de 

vedere exprimat de către reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne, 

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

proiectului de Lege.  

 

   La  lucrările  Comisiei, în ziua de 12 decembrie 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, domnii secretari Mocioalcă Ion și Lupescu Dumitru, precum şi domnii 

deputaţi Andrei Alexandru Ioan, Apjok Norbert, Bejinariu Eugen, 

Cozmanciuc Corneliu Mugurel, Dobre Victor Paul, Iftimie Neculai, Olteanu 

Daniel, Pop Georgian, Popescu Nicolae Daniel, Prișcă Răzvan Sorin, 

Sămărtinean Cornel – Mircea, Simonis Alfred – Robert, Surgent Marius,  şi 

au absentat domnii deputaţi  Mărgărit Mitic ă Marius și Vlase Petru Gabriel 
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din partea Partidului Social Democrat și domnul deputat Raețchi Ovidiu 

Alexandru din partea Partidului Național Liberal. 

 

Preşedinte 
 

Dorel – Gheorghe Căprar 
 
 


