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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din 10-13 februarie 2014
În ziua de 10 februarie 2014, Comisia pentru apărare, ordine publică
şi siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările având
pe ordinea de zi dezbaterea în fond a propunerii legislative pentru
modificarea Legii nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului
de Telecomunicaţii Speciale, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor
Interne, precum şi a altor acte normative (Pl x 11/2014).
La acest punct al ordinii de zi, preşedintele de şedinţă, domnul deputat
Ion Mocioalcă, a prezentat nota propunerii legislative aflată în dezbatere. În
continuare, ca urmare a solicitării membrilor Comisiei de a se amâna
dezbaterea până la primirea punctului de vedere al Guvernului, preşedintele
de şedinţă a supus la vot propunerea şi aceasta a fost votată cu unanimitate
de voturi pentru.
În ziua de 11 februarie 2014, Comisia pentru apărare, ordine publică
şi siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările având
pe ordinea de zi următoarele puncte:
-

dezbaterea în fond a propunerii legislative pentru modificarea
Legii

nr.

92/1996

privind

organizarea

şi

funcţionarea

Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, a Ordonanţei de
1

urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi a altor
acte normative (Pl-x 11/2014);
-

cererea de reexaminare în fond a propunerii legislative pentru
completarea Legii nr.226/2011 privind reparaţiile morale şi
materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv
din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961 (PL
x 327/2013);

-

dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru ratificarea
Tratatului privind comerţul cu arme, adoptat la New York, la 2
aprilie 2013, şi semnat de România la New York, la 3 iunie
2013 (PL x 13/2014);

-

examinarea respectării principiului subsidiarităţii a propunerii
de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a
listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză
pentru trecerea frontierelor externe şi a listei ţărilor terţe ai
căror

resortisanţi

sunt

exoneraţi

de

această

obligaţie

(E 2-s/2014).
La punctul 1 al ordinii de zi, preşedintele de şedinţă, domnul deputat
Ion Mocioalcă, a prezentat punctul de vedere al Guvernului asupra
propunerii legislative şi, în continuare, le-a dat cuvântul invitaţilor, domnului
chestor de poliţie Doru Dumitrescu, subsecretar de stat la Ministerul
Afacerilor Interne, şi domnului general inginer Marcel Opriş, director al
Serviciului de Telecomunicaţii Speciale. După aceasta, membrii Comisiei
au pus întrebări legate de avantajele şi dezavantajele adoptării propunerii
legislative, întrebări la care invitaţii au răspuns punctual. În urma
dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei au hotărât, cu
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majoritate de voturi pentru, să propună plenului Camerei Deputaţilor
adoptarea propunerii legislative, cu amendamentele cuprinse în anexa la
raport.
La punctul 2 al ordinii de zi, în urma reexaminării iniţiativei legislative
şi a opiniilor exprimate de către parlamentari şi invitaţi, membrii Comisiei
au hotărât, cu majoritate de voturi pentru, să se supună plenului Camerei
Deputaţilor, menţinerea raportului iniţial de adoptare a propunerii
legislative, cu amendamentele cuprinse în anexa la raport.
La punctul 3 al ordinii de zi, după ce a fost ascultat punctul de vedere
al Guvernului, susţinut de către domnul Eugen Victor Mihuţ, director în
Ministerul Afacerilor Externe, membrii Comisiei, cu unanimitate de voturi
pentru, au hotărât să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea
acestui proiect de lege în forma prezentată.
La punctul 4 al ordinii de zi, membrii Comisiei au analizat propunerea
de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 539/2001 prezentată şi au constat, cu unanimitate
de voturi pentru, că aceasta respectă principiul subsidiarităţii.
În zilele de 12 şi 13 februarie 2014, membrii Comisiei au efectuat
studiu individual asupra proiectelor de lege şi iniţiativelor legislative aflate
în portofoliul Comisiei.
La lucrările Comisiei, în ziua de 10 februarie, din totalul de 24 membri,
au fost prezenţi 17 deputaţi, şi anume: domnul preşedinte Ion Mocioalcă,
domnul vicepreşedinte Dan Bordeianu, domnul vicepreşedinte Costică
Canacheu, domnul secretar Gheorghe Emacu, precum şi domnii deputaţi
Eugen Bejenariu, Ioan Benga, Mihăiţă Calimente, Niculae Mircovici,
Constantin Moisii, Neagu Murgu, Ovidiu Alexandru Raeţchi, Ion Răducanu,
Roman Cristian-Constantin, Florin Mihail Secară, Dénes Seres, Mihai
Stănişoară şi Mihai Weber.
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Au absentat domnii deputaţi Gabriel Petru Vlase, Mircea Duşa,
Constantin Niţă, din Grupul parlamentar al PSD, Ioan Moldovan (PC),
Valentin Rusu (înlocuit de domnul deputat Octavian Popa), Adrian George
Scutaru (înlocuit de domnul deputat Theodor Nicolescu) şi Ionuţ-Marian
Stroe (înlocuit de domnul deputat Laurenţiu Ţigăeru Roşca), din Grupul
parlamentar PNL.
La lucrările Comisiei, în ziua de 11 februarie, din totalul de 24 membri,
au fost prezenţi 18 deputaţi, şi anume: domnul preşedinte Ion Mocioalcă,
domnul vicepreşedinte Dan Bordeianu, domnul vicepreşedinte Costică
Canacheu, domnul secretar Gheorghe Emacu, precum şi domnii deputaţi
Eugen Bejenariu, Ioan Benga, Mihăiţă Calimente, Niculae Mircovici,
Constantin Moisii, Ioan Moldovan, Neagu Murgu, Ovidiu Alexandru
Raeţchi, Ion Răducanu, Roman Cristian-Constantin, Florin Mihail Secară,
Dénes Seres, Ionuţ-Marian Stroe şi Mihai Weber.
Au absentat, din Grupul parlamentar al PSD, domnii deputaţi Gabriel
Petru Vlase (înlocuit de domnul deputat Mircea Dobre), Mircea Duşa
(înlocuit de domnul deputat Daniel Suciu) şi Constantin Niţă (înlocuit de
domnul deputat Emil Niţă), iar din Grupul parlamentar PNL, domnii deputaţi
Valentin Rusu (înlocuit de domnul deputat Virgil Guran), Adrian George
Scutaru (înlocuit de domnul deputat Laurenţiu Ţigăeru Roşca) şi Mihai
Stănişoară (înlocuit de domnul deputat Ion Cupă).

Preşedinte
Ion Mocioalcă

Întocmit: Valentin Busuioc, consilier parlamentar
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