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SINTEZA  
 

 lucrărilor Comisiei din zilele de 2 şi 3 septembrie 2015 
 
 
 
 

  În data de 2 septembrie 2015, Comisia pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările având două puncte pe 

ordinea de zi, şi anume: 

1. Propunere legislativă pentru completarea Legii privind siguranţa 

naţională a României nr. 51 din 29 iulie 1991, Plx 428/2015; 

2. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.143/2000 privind 

prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, 

Plx 496/2015. 

Preşedintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională, domnul deputat Ion Mocioalcă, a dat cuvântul reprezentantului 

Ministerului Afacerilor Interne, domnul secretar de stat Bogdan 

Tohăneanu pentru a prezenta punctul de vedere al Ministerului Afacerilor 

Interne. 
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În urma examinării, membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională au constatat faptul că propunerea legislativă nu 

vizează domeniul securităţii naţionale ci al Codului silvic şi, în consecinţă, 

au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport preliminar de 

respingere. 

La punctul 2 al ordinii de zi, domnul preşedinte Ion Mocioalcă invită 

reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne să prezinte punctul de 

vedere al instituţiei. Acesta precizează că legislaţia europeană în domeniu 

stabileşte termenele puse în discuţie şi legislaţia românească trebuie să se 

conformeze. În aceste condiţii, membrii Comisiei hotărăsc cu majoritate de 

voturi să întocmească un raport preliminar de respingere. 

Constatând că ordinea de zi a fost epuizată, domnul preşedinte declară 

închisă şedinţa Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională. 

În ziua de 3 septembrie, membrii Comisiei au desfăşurat studiu 

individual asupra proiectelor legislative aflate în lucru la Comisie. 

La lucrările Comisiei, din totalul de 26 membri, au fost prezenţi 20 

de deputaţi, şi anume: domnul preşedinte Ion Mocioalcă, domnii 

vicepreşedinţi Costică Canacheu, Ion Răducanu, Radu-Iulian Surugiu, 

domnul secretar Ioan Benga, precum şi domnii deputaţi Eugen Bejenariu, 

Mihăiţă Calimente, Corneliu-Mugurel Cozmanciuc, Gheorghe Emacu, 

Marian Ion Cristinel, Niculae Mircovici, Constantin Moisii, Ioan 

Moldovan, Murgu Neagu,  Cristian-Constantin Roman, Mircea-Cornel 

Sămărtinean, Mihail Florin Secară, Dénes Seres, Vlase Petru şi Mihai 

Weber şi au absentat domnii deputaţi Bordeianu Dan, Căprar Dorel 

Gheorghe, Mircea Duşa şi Ni ţă Constantin din partea Grupului 



  

parlamentar PSD şi Valentin Rusu, Raeţchi Ovidiu Alexandru, din partea 

Grupului parlamentar PNL. 
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Intocmit, 
Consilier parlamentar George Cucu 


