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PROCES–VERBAL
al lucrărilor comisiei din 23 şi 24 aprilie 2014
În data de 23 aprilie 2014, lucrările Comisiei pentru apărare,
ordine publică şi siguranţă naţională sunt conduse de către domnul
deputat Ion Mocioalcă, preşedintele Comisiei.
Comisia aprobă, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine
de zi:
1.

Dezbaterea pe fond a Proiectului de Lege pentru

modificarea alin. (1) al art.8 din Legea nr. 218/2002 privind
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române (PL-x 169/2014);
2.

Dezbaterea pe fond a Proiectului de Lege privind

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2014 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România şi a
Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a
străinilor care au dobândit o formă de protecţie sau un drept de
şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale

Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European (PL-x
115/2014);
3.

Dezbaterea pe fond a propunerii legislative pentru

completarea Legii privind siguranţa naţională a României, nr. 51
din 29 iulie 1991 (Pl-x 115/2014);
4.

Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2014 privind
operaţionalizarea Registrului electoral şi pentru modificarea Legii
nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru
Parlamentul European, precum şi unele măsuri pentru buna
organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Parlamentul European
din anul 2014 (PL-x 183/2014);
5.

Dezbaterea pe fond a propunerii legislative pentru

modificarea art.1 din Legea nr.226/29.11.2011 privind reparaţiile
morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate
abuziv din armată în perioada 23 august 1944 – 31 decembrie 1961
(Pl-x 174/2014);
6.

Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu
caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului unor
persoane vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi
omenirii (PL-x 193/2014).
La punctul 1 al ordinii de zi, reprezentantul Ministerului este
invitat să prezinte punctul de vedere al instituţiei pe care o
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reprezintă. În urma dezbaterilor generale, membrii comisiei
hotărăsc, cu majoritatea voturilor pentru, formularea unui raport de
adoptare.
La punctul 2 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor şi a
punctului de vedere exprimat de către ministerele de resort,
preşedintele comisiei supune la vot propunerea de formulare a unui
raport de adoptare a acestui Proiect de Lege. Comisia, cu
majoritate de voturi pentru, hotărăşte să propună Plenului Camerei
Deputaţilor adoptarea acestui Proiect de Lege.
La punctul 3 al ordinii de zi, dl. Secretar de Stat Cătălin
Diaconescu este invitat să prezinte punctul de vedere al instituţiei
pe care o reprezintă. În urma dezbaterilor generale, membrii
Comisiei pentru apărare, cu unanimitate de voturi pentru, decid
întocmirea unui raport preliminar de adoptare cu amendamente.
La punctul 4 al ordinii de zi, membrii Comisiei pentru
apărare, cu majoritatea voturilor celor prezenţi decid întocmirea
unui aviz favorabil.
La punctul 5 al ordinii de zi, după prezentarea punctelor de
vedere ale ministerelor de resort, membrii comisiei pentru apărare
hotărăsc cu majoritate de voturi formularea unui raport de
respingere.
La punctul 6 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii
comisiei pentru apărare hotărăsc cu unanimitate de voturi pentru,
întocmirea unui aviz favorabil cu amendamente.
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Constatând că ordinea de zi a fost epuizată, domnul
preşedinte Mocioalcă Ion declară închisă şedinţa comisiei.
În ziua de 24 aprilie 2014, membrii Comisiei pentru apărare,
ordine publică şi siguranţă naţională efectuează studiu individual
asupra proiectelor şi iniţiativelor legislative rămase în dezbaterea
comisiei.

Preşedinte,
Ion Mocioalcă

Nasi Calenţaru
Consultant parlamentar
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