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PARLAMENTUL   ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTA ŢILOR 
Comisia pentru apărare, ordine         Bucureşti, 12.11.2015                                         
publică  şi  siguranţă  naţională                                                      Nr. 4c-12/340 

 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din data de 10 si 12 noiembrie 2015 

 
În ziua de 10 noiembrie 2015, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională a Camerei Deputaţilor îşi desfăşoară lucrările având următoarea ordine de zi:  

1. Dezbaterea pe fond a proiectului  de Lege pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative în domeniul străinilor (PLx 778/2015);  

2. Dezbaterea și avizare proiectului de Lege privind controlul asupra 

pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase 

(PLx 761/2015); 

3. Dezbaterea și avizare proiectului de Lege pentru completarea art.35 din 

Legea nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranţă , reglementarea, 

autorizarea şi controlul activităţilor nucleare (PLx 777/2015);  

4. Dezbaterea pe fond a propunerii legislative privind industria naţională de 

apărare (PLx 598/2015). 

La lucrările Comisiei, din totalul de 26 membri, sunt prezenţi 22 deputaţi. 

În deschiderea ședinței pe care o conduce, preşedintele Comisiei, domnul deputat 

Ion Mocioalcă, ia cuvântul și anunţă ordinea de zi. Președintele dă cuvântul 

reprezentanților Ministerului Apărării Naționale și după susținerea acestora propune 

motivat amânarea punctului 4 de pe ordinea de zi a ședinței referitor la dezbaterea pe 

fond a propunerii legislative privind industria naţională de apărare (PLx 598/2015) 

pentru o dată ulterioră. 

Membrii Comisiei decid, în unanimitate, să adopte noua ordine de zi a ședinței și 

se procedează la începerea punctuală a dezbaterilor. 

La punctul 1 al ordinii de zi, preşedintele Comisiei dă cuvântul reprezentanților 

Ministerului Afacerilor Interne (dna secretar general adjunct chestor Irina Alexe și dl 
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Mircea Babău, director al Direcției Azil și Integrare din cadrul Inspectoratului General 

pentru Imigrări) și cei ai reprezentanței din România a Înaltului Comisariat pentru 

Refugiați al Națiunilor Unite (doamna Carolina Marin și doamna Flavia Jerca). Aceștia 

explică modificările propuse, în consens cu scopul inițiativei legislative.  

Domnii deputați Radu Surugiu și Ioan Benga intervin în dezbateri și solicită 

lămuriri reprezentanților instituțiilor abilitate. 

În finalul discuțiilor, membrii Comisiei hotărăsc, cu unanimitea de voturi pentru, 

întocmire unui raport de adoptare asupra  inițiativei legislative, cu amendamente.  

La punctul 2 al ordinii de zi, preşedintele Comisiei prezintă proiectul de Lege 

privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe 

periculoase (PLx 761/2015) cu privire la care există o solicitare privind dezbaterea și 

avizarea. 

Urmarea a consultării documentelor ce însoțesc propunerea legislativă și a 

discuțiilor purtate, membrii Comisiei hotărăsc, cu unanimitate de voturi avizarea 

favorabilă a proiectului de lege. 

La punctul 3 al ordinii de zi, domnii deputaţi analizează propunerea pentru 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru completarea art.35 din Legea 

nr.111/1996 privind desfășurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul 

activităţilor nucleare (PLx 777/2015). 

Ulterior dezbaterilor, membrii Comisiei decid, cu unanimitate de voturi, avizarea  

favorabilă a proiectului de lege. 

La finalul dezbaterilor, preşedintele de şedinţă declară închise lucrările Comisiei. 

În data de 12 noiembrie 2015, membri Comisiei de apărare, ordine publică și 

siguranță națională, analizează și discută asupra inițiativelor legislative.  

 

Preşedinte,  

Ion Mocioalcă 

 
Consilier,  
Aida D.D.Dumitrescu 


