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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din 27, 28 și 29 mai 2014

În ziua de 27 mai 2014, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională a Camerei Deputaţilor și-a desfăşurat lucrările având următoarele
puncte pe ordinea de zi:
1. Dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea și completarea
articolului 1 din Ordonanța Guvernului nr.26/1994 privind drepturile de
hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare
națională, ordine publică și siguranță națională, republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.144 din 9 aprilie 1998, cu modificările și
completările ulterioare (PL x 230/2014);
2. Dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea și completarea
Legii nr.155/2010- Legea Poliției Locale (PL x 196/2014);
3. Reexaminarea, la cererea Plenului Camerei Deputaților, a propunerii
legislative pentru modificarea și completarea unor acte normative
(PL x 377/2013);
4. Dezbaterea, în fond, a comunicării “Realizarea unei Europe deschise și
sigure” - E17/2014;
5. Dezbaterea, în fond, a comunicării “Agenda Uniunii Europene pentru
Justiție pentru anul 2020 – consolidarea încrederii, mobilitate și
dezvoltare în cadrul Uniunii ” - E16/2014.
La punctele 1-3 ale ordinii de zi, preşedintele de şedinţă, domnul deputat
Ion Mocioalcă, i-a dat cuvântul doamnei chestor de poliţie Irina Alexe, secretar
general adjunct în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pentru a prezenta
punctul de vedere al Guvernului României. În continuare, acesta le-a dat
cuvântul membrilor Comisiei pentru a prezenta opiniile legate de aceste iniţiative
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legislative. În urma dezbaterilor, preşedintele de şedinţă a supus votului
respingerea propunerilor legislative, iar membrii Comisiei au hotărât, cu
majoritate de voturi, să propună Plenului Camerei Deputaţilor respingerea
iniţiativelor legislative de la primele două puncte, precum și menținerea
raportului inițial de respingere a propunerii legislative de la punctul 3.
La punctele 4 și 5, președintele Comisiei i-a dat cuvântul doamnei comisar
de poliție Claudia Vișoiu, împuternicit la conducerea Direcției Afaceri Europene și
Relații Internaționale, pentru a expune punctul de vedere al Ministerului
Afacerilor Interne. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei, luând act de cele
prezentate, au decis, cu unanimitate de voturi, adoptarea unor avize de opinie
favorabile adoptării celor două comunicări de către Parlamentul European.
În zilele de 28 şi 29 mai 2014 membrii Comisiei au efectuat studiu
individual asupra proiectelor de lege şi iniţiativelor legislative aflate în portofoliul
Comisiei.
La lucrările Comisiei, în zilele de 27, 28 și 29 mai 2014, din totalul de 26
membri, au fost prezenţi 21 deputaţi, şi anume: domnul preşedinte Ion
Mocioalcă, domnul vicepreşedinte Dan Bordeianu, domnul vicepreşedinte Costică
Canacheu, domnii secretari Ion Răducanu și Petru Gabriel Vlase, precum şi
domnii deputaţi Eugen Bejenariu, Ioan Benga, Mihăiţă Calimente, Gheorghe
Emacu, Niculae Mircovici, Constantin Moisii, Ioan Moldovan, Murgu Neagu, Ovidiu
Alexandru Raețchi, Cristian-Constantin Roman, Cornel-Mircea Sămărtinean,
Adrian George Scutaru, Seres Dénes, Mihai Stănişoară, Iulian-Radu Surugiu şi
Weber Mihai.
Au absentat domnii deputaţi Mircea Dușa, Constantin Niţă (grupul
parlamentar

al

Partidului

Social

Democrat),

Ion

Cristinel

Marian

(grupul

parlamentar al PP-DD), Valentin Rusu (grupul parlamentar al Partidului Naţional
Liberal) şi Secară Florin Mihail (neafiliat).
Preşedinte
Ion Mocioalcă

Întocmit: Consilier parlamentar Valentin Busuioc
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