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PROCES-VERBAL
al lucrărilor Comisiei din 25 martie 2014

În ziua de 25 martie 2014, Comisia pentru apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor îşi desfăşoară lucrările având
următorul punct pe ordinea de zi :
1. Proiect de Lege privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a
unor cantităţi de carburanţi, care vor fi acordate, cu titlu gratuit,
Ministerului

Afacerilor

Interne

şi

Ministerului

Apărării

Naţionale, precum şi unor unităţi administrativ-teritoriale
(PL x 120/2014);
2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.109/2013 pentru completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în
România (PL x 116/2014);
3. Proiect

de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul

României şi Cabinetul de Miniştri ai Ucrainei privind protecţia
reciprocă a informaţiilor clasificate schimbate, semnat la
Bucureşti, la 22 octombrie 2013 (PL x 123/2014).
La punctul 1 al ordinii de zi membrii Comisiei, în urma dezbaterilor şi
a punctelor de vedere exprimate de către reprezentantul Agenţiei Naţionale a
Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, hotărăsc, cu majoritate de voturi,
adoptarea cu amendamente a acestui proiect de lege.
La punctul 2 al ordinii de zi, după o scurtă prezentare a obiectului de
reglementare a proiectului de lege şi după prezentarea făcută de către
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doamna chestor de poliţie Irina Alexe din Ministerul Administraţiei şi
Internelor, membrii Comisiei hotărăsc să transmită un raport preliminar de
adoptare Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.
La punctul 3 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor şi a punctului de
vedere exprimat de către

domnul Cap-Alb, reprezentantul Oficiului

Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, membrii Comisiei
hotărăsc, cu unanimitate de voturi pentru, adoptarea acestui proiect de lege
în forma prezentată.
Dezbaterile fiind epuizate, domnul preşedinte Ion Mocioalcă declară
închisă şedinţa.

Preşedinte
Ion Mocioalcă
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