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În ziua de 4 martie 2014, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor împreună cu Comisia pentru 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a Senatului şi-au desfăşurat 

lucrările având următoarele puncte pe  ordinea de zi:  

1. Audierea domnului senator Gabriel Oprea, candidat la funcţia de     

viceprim-ministru, ministru al Afacerilor Interne; 

2. Propunere legislativă pentru înfiinţarea ghişeului unic pentru 

înmatricularea autovehiculelor (PL x 23/2014). 

Şedinţa este condusă de către domnul deputat Ion Mocioalcă, 

preşedintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a 

Camerei Deputaţilor.  

Acesta deschide lucrările celor două Comisii cu o scurtă descriere a 

ordinii de zi aflată în dezbatere, apoi prezintă invitaţii prezenţi. După această 

prezentare, domnul preşedinte Ion Mocioalcă dă cuvântul domnului senator 

Gabriel Oprea pentru a face o expunere a principalelor obiective ale 

mandatului său. Domnul senator Gabriel Oprea, în punctele de vedere 

exprimate, dă dovadă de o cunoaştere foarte bună a programului de 
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guvernare, centrată pe rezolvarea de probleme, capitolul afaceri interne şi 

siguranţă naţională, precum şi principalele direcţii de acţiune, manifestând 

competenţe în domeniul managementului, îndeosebi în organizarea şi 

planificarea resurselor umane şi materiale; cunoaşte structurile centrale şi 

teritoriale ale ministerului şi manifestă preocupare pentru  îndeplinirea 

obiectivelor cuprinse în programul de guvernare. 

În urma dezbaterii şi a punctelor de vedere exprimate, cele două 

Comisii de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au avizat favorabil, 

cu majoritate de voturi pentru, candidatura domnului senator Gabriel Oprea 

pentru funcţia de viceprim-ministru, ministru al Afacerilor Interne.   

La punctul 2 al ordinii de zi, în susţinerea propunerii legislative, 

domnul preşedinte a dat cuvântul reprezentantului Ministerului Afacerilor 

Interne, domnului chestor de poliţie Doru Dumitrescu, subsecretar de stat. În 

urma dezbaterii, preşedintele Comisiei supune votului propunerea legislativă, 

iar membrii Comisiei, cu unanimitate de voturi împotrivă, au hotărât 

respingerea acesteia. 

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Ion Mocioalcă declară 

închisă şedinţa.  

 
 

Preşedinte 
 

Ion Mocioalcă 
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