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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din 17 şi 18 septembrie 2014

În ziua de 17 septembrie 2014, Comisia pentru apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor și-a desfăşurat lucrările atât în comun
cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a Senatului, cât
şi separat. Pe ordinea de zi a Comisiei au fost următoarele proiecte:
•

Raportul privind activitatea desfăşurată de Consiliul Suprem
de Apărare a Ţării în anul 2013, dezbatere ce a avut loc în
comun cu Comisia pentru apărare din Senat (R7);

•

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului

între Guvernul

României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind măsuri de
creştere a încrederii şi securităţii, semnat la Kiev, la 10 martie
2014 (PL x 410/2014);
•

Proiect

de

Lege

evenimentelor

pentru

dedicate

Zilei

organizarea
Naţionale

şi
a

desfăşurarea
României

-

1

Decembrie (PL x 208/2014);
•

Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul
României şi Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul
reciproc pentru intervenţiile transfrontaliere în caz de urgenţe
medicale,

semnat

la

Chişinău

la

21

februarie

2014

(Pl x 417/2014).
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 dezbaterile primului punct al ordinii de zi a participat în

calitate de invitat, din partea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării,

domnul

general Ion Oprişor, secretarul Consiliului.
Domnul preşedinte Ion Mocioalcă face o scurtă prezentare a Raportului de
activitate al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării pe anul 2013. După această
prezentare i se dă cuvântul domnului general Ion Oprişor pentru a prezenta
activitatea desfăşurată de către CSAȚ în anul 2013. În urma dezbaterilor şi a
punctelor de vedere prezentate de către domnii deputaţi şi senatori asupra
raportului prezentat, domnul deputat Ion Mocioalcă supune votului aprobarea
raportului aflat în dezbaterea celor două Comisii.
În urma analizei, Comisiile au avizat favorabil Raportul Consiliului
Suprem de Apărare a Ţării privind activitatea desfăşurată în anul 2013 şi
au hotărât

să îl supună spre examinare şi aprobare plenului Parlamentului, în

conformitate cu prevederile art. 65 alin. (2)

lit. g) din Constituţia României,

republicată.
Şedinţa Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a
continuat cu dezbaterea proiectelor de lege cu care a fost sesizată.
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 adoptarea acestui proiect de
lege în forma prezentată.
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 acestei inițiative
legislative cu amendamentele cuprinse în anexă.
La punctul 4 al ordinii de zi, punctul de vedere al Guvernului României a
fost susținut de către domnul Călin Alexandru, director general în cadrul
Departamentului pentru situaţii de urgenţă, Ministerului Afacerilor Interne. În
urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să
propună Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege în forma
prezentată.

La finalul dezbaterii asupra proiectelor de lege, domnul preşedinte Ion
Mocioalcă propune membrilor Comisiei suplimentarea ordinii de zi cu două
puncte, respectiv: acordarea unui vot asupra componenţei biroului Comisiei
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aşa cum a fost negociat de
liderii de grup la începutul lunii septembrie 2014, şi un alt punct referitor la
solicitarea parlamentarilor aparţinând Grupului Partidului Naţional Liberal şi
Grupului Partidului Democrat Liberal, membri ai Comisiei pentru apărare, privind
demararea procedurilor în cadrul Comisiei în vederea invitării ministrului Apărării
Naționale şi a ministrului Afacerilor Interne la o discuţie cu membrii Comisiei.
Cele două puncte sunt supuse dezbaterii şi astfel pentru primul punct,
respectiv componenţa biroului Comisiei, este votat cu unanimitate de voturi
pentru, iar punctul cu privire la invitarea miniştrilor la discuţii cu membrii
Comisiei, votul exprimat de către parlamentari este pentru amânarea discuţiilor
cu cei doi miniştri pentru începutul anului viitor, atunci când va exista şi o
discuţie pe execuţia bugetară a anului 2014 şi pe bugetul anului 2015 al
ministerelor menţionate.
În ziua de 18 septembrie 2014 membrii Comisiei au efectuat studiu
individual asupra proiectelor de lege şi iniţiativelor legislative aflate în portofoliul
Comisiei.
La lucrările Comisiei în zilele de 17 şi 18 septembrie, din totalul de 26
membri, au fost prezenţi 21 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,
Constantin Moisii, 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, Neagu
Murgu, Constantin Niţă (aparținând grupului parlamentar al Partidului Social
Democrat) şi Rusu Valentin (aparținând grupului parlamentar al Partidului
Naţional Liberal).
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