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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din 8-11 septembrie 2014
În ziua de 8 septembrie 2014, Comisia pentru apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor și-a desfăşurat lucrările în comun cu
Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor având pe ordinea de zi
proiectul de lege privind securitatea cibernetică (PL x 263/2014).
Ședința a fost condusă de către președintele Comisiei pentru apărare,
ordine publică și siguranță națională, domnul deputat Ion Mocioalcă.
În conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, la dezbateri au participat în calitate de invitați, din partea
Serviciului Român de Informații, domnii Dumitru Dumbravă și Florin Cosmoiu.
În

urma

dezbaterilor,

membrii

celor

două

Comisii

au

hotărât,

cu

unanimitate de voturi pentru, să se supună dezbaterii plenului Camerei
Deputaţilor raportul comun de adoptare asupra proiectului de Lege privind
securitatea cibernetică a României, cu amendamentele admise redactate în
Anexa nr.1 și amendamentele respinse redactate în Anexa nr.2, care fac parte
din raport.
În ziua de 9 septembrie 2014 Comisia pentru apărare, ordine publică și
siguranță națională și-a desfășurat ședința având pe ordine de zi următoarele
puncte:
- Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei
participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor
celui decedat (PL x 289/2014);
- Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă

nr.82/2006

privind

recunoaşterea

meritelor

personalului

armatei

participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor
celui decedat (PL x 385/2014);

- Proiect de Lege pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere între
Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind asigurarea reciprocă a
sprijinului naţiunii gazdă, semnat la Ruse la 7 martie 2014 (PL x 357/2014);
- Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor
operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscalbugetare (PL x 365/2014);
- Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.248 din
20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
(PL x 339/2014);
- Propunere legislativă pentru completarea art.17 alin.(2) din Legea nr.218
din 2002, privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române (PL x 330/2014);
- Proiect de Lege pentru aderarea României la Tratatul între Regatul
Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Regatul Ţărilor de Jos şi
Republica

Portugheză

privind

crearea

Forţei

de

Jandarmerie

Europeană,

EUROGENDFOR, semnat la Velsen la 18 octombrie 2007 (PL x 356/2014).
Ședința a fost condusă de către președintele Comisiei, domnul deputat Ion
Mocioalcă.
La primul punct al ordinii de zi, după prezentarea punctului de vedere al
Guvernului României, de către doamna Otilia Sava,

secretar de stat pentru

relaţia cu Parlamentul, informare publică şi creşterea calităţii vieţii personalului în
Ministerul Apărării Naționale, membrii Comisiei, cu unanimitate de voturi pentru,
au hotărât să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea acestui proiect de
lege, cu amendamentele cuprinse în anexă.
La punctul 2 al ordinii de zi, după prezentarea punctului de vedere al
Guvernului României, de către doamna Otilia Sava, secretar de stat pentru relaţia
cu Parlamentul, informare publică şi creşterea calităţii vieţii personalului în
Ministerul Apărării Naționale, membrii Comisiei, cu unanimitate de voturi pentru,
au hotărât să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea acestei
inițiative legislative.
La punctul 3 al ordinii de zi, după prezentarea punctului de vedere al
Guvernului României, de către doamna Otilia Sava, secretar de stat pentru relaţia
cu Parlamentul, informare publică şi creşterea calităţii vieţii personalului în
Ministerul Apărării Naționale, membrii Comisiei, cu unanimitate de voturi pentru,

au hotărât să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea acestui proiect de
lege.
La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege.
La punctul 5 al ordinii de zi, în calitate de invitat, doamna chestor Irina
Alexe, secretar general adjunct în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, a reiterat
punctul de vedere al Guvernului României potrivit căruia propunerea de act
normativ încalcă prevederile europene în materie. În urma dezbaterii, membrii
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună Plenului Camerei
Deputaţilor respingerea propunerii legislative.
La punctul 6 al ordinii de zi, doamna chestor Irina Alexe, secretar
general adjunct în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, a precizat care este
punctul de vedere al Guvernului României, și, în urma dezbaterii, membrii
Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună Plenului Camerei
Deputaţilor adoptarea propunerii legislative.
La punctul 7 al ordinii de zi, punctul de vedere al Guvernului României a
fost susținut de către doamna chestor Irina Alexe, secretar general adjunct în
cadrul Ministerului Afacerilor Interne. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au
hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună Plenului Camerei Deputaţilor
adoptarea propunerii legislative.
În zilele de 10 şi 11 septembrie 2014 membrii Comisiei au efectuat studiu
individual asupra proiectelor de lege şi iniţiativelor legislative aflate în portofoliul
Comisiei.
La lucrările Comisiei, din totalul de 26 membri, au fost prezenţi 20 de
deputaţi, şi anume: Ion Mocioalcă, Dan Bordeianu, Costică Canacheu, Ion
Răducanu, Ioan Benga, Eugen Bejinariu, Mihăiţă Calimente, Gheorghe Emacu,
Ion Cristinel Marian, Niculae Mircovici, Ioan Moldovan, Ovidiu Alexandru Raeţchi,
Cristian-Constantin Roman, Cornel-Mircea Sămărtinean, Adrian George Scutaru,
Florin Mihail Secară, Seres Dénes, Mihai Stănişoară, Iulian-Radu Surugiu şi Mihai
Weber.
Au absentat domnii deputați Petru Gabriel Vlase, Mircea Duşa, Constantin
Moisii, Neagu Murgu, Constantin Niţă (aparținând grupului parlamentar al
Partidului Social Democrat) şi Rusu Valentin (aparținând grupului parlamentar al
Partidului Naţional Liberal).

La ședința din 8 septembrie 2014, domnul deputat Constantin Niță
(aparținând grupului parlamentar al Partidului Social Democrat) a fost înlocuit de
domnul deputat Emil Niță.
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