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SINTEZA  

lucrărilor Comisiei din 17 și 19 aprilie 2018 

 

În ziua de 19 martie 2018, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările având 

următoarele puncte pe ordinea de zi: 

1. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea art.18 alin.(2) din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei 

circulaţii a cetăţenilor români în străinătate – (PL-x nr. 190/2018) 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea art. 16 din Legea nr. 215 din 11 noiembrie 2016 privind 

ceremoniile oficiale - (PL-x nr. 191/2018). 

3. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.9/2018 privind abrogarea art.1 alin.(4) 

din Legea nr.222/2017 pentru realizarea "Capabilităţii de apărare aeriană cu 

baza la sol" aferentă programului de înzestrare esenţial "Sistem de rachete sol 

- aer cu bătaie mare (HSAM)" - (PL-x nr. 140/2018). 



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

exprimate de către reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne, membrii 

Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi, respingerea  proiectului de lege.  

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

exprimate de către reprezentanții Ministerului Apărării Naționale, membrii 

Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterilor asupra 

propunerii legislative.  

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

exprimate de către reprezentanții Ministerului Apărării Naționale, membrii 

Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege. 

În ziua de 17 aprilie, membrii Comisiei au desfășurat studiu individual 

asupra inițiativelor legislative aflate în portofoliul Comisiei pentru apărare 

ordine publică şi siguranţă naţională. 

La activitățile Comisiei, în zilele de 17 și 19 aprilie 2018 din totalul de 

21 membri, au fost prezenţi 20 deputaţi, şi anume: domnul preşedinte Căprar 

Dorel - Gheorghe, domnii vicepreşedinţi Mocioalcă Ion, Rodeanu Bogdan 

Ionel, Raețchi Ovidiu Alexandru, domnii secretari Andrei Alexandru Ioan și 

Lupescu Dumitru, precum şi domnii deputaţi Bejinariu Eugen, Cozmanciuc 

Corneliu-Mugurel, Victor Paul Dobre, Iftimie Neculai, Mărgărit Mitic ă-

Marius, Olteanu Daniel, Pop Georgian, Popescu Nicolae - Daniel, Prişcă 

Răzvan Sorin, Sămărtinean Cornel – Mircea, Surgent Marius-Gheorghe,  

Weber Mihai, Vlase Petru Gabriel și Vlad Bontea și a absentat domnul Apjok 

Norbert din partea UDMR.  

Vice Preşedinte 

       Bogdan-Ionel Rodeanu 


