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S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din 24, 25 şi 26 noiembrie 2015 

 

În ziua de 24 noiembrie 2015, Comisiile pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională ale Camerei Deputaţilor şi Senatului şi-au 

desfăşurat lucrările în comun,  având pe ordinea de zi:  

1. Dezbaterea Cartei albe a apărării – 2013;  

2. Dezbaterea Cartei albe a apărării – 2015; 

3. Dezbaterea şi aprobarea Raportului de activitate al C.S.A.T pe anul 

2014;  

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2015 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare 

(PLx 807/2015). 

La propunerea preşedintelui de şedinţă primele două puncte de pe 

ordinea de zi au fost dezbătute împreună. Reprezentantul Ministerului 

Apărării Naţionale a prezentat pe scurt obiectul de reglementare al acestui 

document de planificare a apărării.  
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Întrucât Carta Albă a Apărării 2013 a rămas fără obiect prin 

promovarea unui nou document de planificare a apărării – Carta albă a 

apărării 2015 - , membrii celor două Comisii au propus Ministerului 

Apărării Naţionale retragerea din procedura de aprobare parlamentară a 

acestui document devenit caduc.  

La finalul discuţiilor pe acest subiect, membrii celor două comisii, cu 

unanimitate de voturi pentru, au hotărât întocmirea unui raport favorabil 

asupra Cartei albe a apărării 2015.  

La punctul 3 al ordinii de zi, Secretarul CSAT a prezentat pe scurt 

activitatea Consiliului pe anul anterior. La finalul dezbaterilor, Comisiile au 

avizat favorabil Raportul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării privind 

activitatea desfăşurată în anul 2014.  

La punctul 4 al ordinii de zi, Comisiile pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, cu unanimitate 

de voturi pentru, au hotărât adoptarea unui aviz favorabil asupra proiectului 

de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2015. 

 În ziua de 25 noiembrie 2015, Comisia pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările  având 

pe ordinea de zi:  

 - Dezbaterea pe fond a propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu 

ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive (Plx 770/2015).  

Membrii Comisiei au dat un vot final asupra iniţiativei legislative 

dezbătută pe fond în şedinţa de săptămâna trecută. Astfel, cu majoritate de 
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voturi, membrii comisiei au hotărât respingerea propunerii legislative 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.4/2008 privind prevenirea şi 

combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, urmând 

ca alături de Comisia pentru învăţământ să fie întocmit un raport comun de 

respingere.  

În ziua de 26 noiembrie 2015, membrii Comisiei pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională au efectuat studiu individual asupra 

proiectelor şi iniţiativelor legislative rămase în dezbaterea comisiei. 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor (26), au fost prezenţi 

25 (domnul preşedinte Mocioalcă Ion, domnii vicepreşedinţi Canacheu 

Costică, Răducanu Ion şi Surugiu Iulian-Radu, domnii secretari Benga Ioan  

şi Bordeianu Dan, precum şi domnii deputaţi Bejinariu Eugen, Calimente 

Mihăiţă, Căprar Dorel Gheorghe, Cozmanicuc Corneliu-Mugurel, Duşa 

Mircea, Emacu Gheorghe, Marian Ion Cristinel, Mircovici Niculae, Moisii 

Constantin, Moldovan Ioan, Murgu Neagu, Niţă Constantin, Raeţchi Ovidiu 

Alexandru, Roman Cristian-Constantin, Sămărtinean Cornel-Mircea, 

Secară Florin Mihail, Seres Dènes, Vlase Petru Gabriel şi Weber Mihai) şi 

a absentat domnul deputat Rusu Valentin din Grupul parlamentar al 

Partidului Naţional Liberal.  

 
 

Preşedinte 
 

Ion Mocioalcă 
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