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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

 

București, 08.09.2020 

Nr. 4c-15/277 
                                       

PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 24 august 2020   

 

În ziua de 24 august 2020, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranță națională a Camerei Deputaților își desfășoară lucrările, prin mijloace 

electronice, având următoarea ordine de zi:  

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

completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor 

– PL-x nr. 410/2020. 

2. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind completarea art.49 

din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor 

şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative – PL-x nr. 461/2020. 

3. Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru respingerea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2020 privind modificarea şi 

completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării 

banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, pentru completarea art.218 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de 

credit şi adecvarea capitalului, pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi pentru 

completarea art.12 alin.(5) din Legea nr.237/2015 privind autorizarea şi 

supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare– PL-x nr. 466/2020. 
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4. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege privind unele măsuri de trecere 

a frontierei de stat a României şi de facilitare a trecerii frontierei de către 

lucrătorii frontalieri – PL-x nr. 480/2020. 

 

La punctul 1 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei 

hotărăsc, cu majoritate de voturi, adoptarea cu amendamente a proiectului de 

Lege – PL-x nr. 410/2020. 

La punctul 2 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei 

hotărăsc, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege – 

PL-x nr. 461/2020. 

La punctul 3 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei 

hotărăsc, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege – PL-

x nr. 466/2020. 

La punctul 4 al ordinii de zi, membrii Comisiei hotărăsc, în unanimitate, 

amânarea dezbaterii proiectului de Lege – PL-x nr. 480/2020. 

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul președinte Ion Mocioalcă declară 

închisă ședința. 

 

Președinte 

Ion MOCIOALCĂ 


