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PARLAMENTUL   ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru apărare, ordine         Bucureşti, 07.10.2015           
publică  şi  siguranţă  naţională                                                               Nr. 4c-12/293 

 

 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 29 septembrie şi 1 octombrie 2015 

 
În ziua de 29 septembrie 2015, Comisia pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor îşi desfăşoară lucrările având pe 

ordinea de zi:  

1. Dezbaterea pe fond a propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.395 din 16 decembrie 2005, privind suspendarea 

pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu şi trecerea la serviciul 

militar pe bază de voluntariat (Plx 507/2015); 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea Legii 

nr.211/2012 privind aprobarea OG 8/2011 pentru modificarea şi 

completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi 

monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, 

veteranilor de război şi văduvelor de război (Plx 612/2015); 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative din domeniul meteorologiei (PLx 

607/2015). 

 

La punctul 1 al ordinii de zi, reprezentantul Ministerului Apărării 

Naţionale este invitat să prezinte punctul de vedere al instituţiei pe care o 
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reprezintă. În urma dezbaterilor generale, membrii comisiei hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de respingere a propunerii 

legislative. 

La punctul 2 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor şi a punctului de 

vedere exprimat de către Ministerul Apărării Naţionale, preşedintele 

comisiei supune la vot propunerea de avizarea negativă. Comisia, cu 

unanimitate de voturi pentru, hotărăşte avizarea negativă a propunerii 

legislative. 

La punctul 3 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor generale şi a 

punctului de vedere exprimat de către reprezentantul Administraţiei 

Naţionale de Meteorologie, membrii Comisiei pentru apărare, cu unanimitate 

de voturi pentru, decid avizarea favorabilă a proiectului de Lege, cu o serie 

de amendamente. 

Constatând că ordinea de zi a fost epuizată, domnul preşedinte 

Mocioalcă Ion declară închisă şedinţa comisiei pentru apărare. 

În ziua de 1 octombrie 2015, membrii Comisiei pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională efectuează studiu individual asupra proiectelor 

şi iniţiativelor legislative rămase în dezbaterea comisiei. 

 

 

Preşedinte,  

Ion Mocioalcă 
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