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PARLAMENTUL   ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru apărare, ordine         Bucureşti, 21.06.2011         
publică    şi    siguranţă   naţională                            Nr. 32/214                             
 

 
 
 

S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din 15 iunie 2011 
 
 

 
 

În ziua de 15 iunie 2011, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională a desfăşurat lucrările având următorul punct pe ordinea 

de zi: 

1. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege privind modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20 din 11 martie 2009 pentru 

modificarea art. 13 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Administraţiei şi Internelor şi pentru reorganizarea unor 

unităţi din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor         

(PL x 392/2011). 

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

completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România 

(PL x 329/2011). 
 

La punctul 1 al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât, cu 

unanimitate de voturi pentru, să întocmească un raport de respingere a 

proiectului de lege. 
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La punctul 2 al ordinii de zi, membrii Comisiei, după ce au ascultat 

punctele de vedere ale invitaţilor, au hotărât, cu unanimitate de voturi pentru, 

să întocmească un raport de adoptare, cu amendamente, a proiectului de lege. 

La lucrări au participat, în calitate de invitaţi, din partea Ministerului 

Administraţiei şi Internelor, domnul chestor şef de poliţie Marian Tutilescu, 

şeful Departamentului Schengen, domnul comisar şef Victor Gândac, ofiţer 

specialist, iar din partea Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru 

Refugiaţi (UNHCR), domnul Machiel Salomons, reprezentantul acestei 

instituţii în România, şi doamna Florentina Covaliu, associate Legal Officer.  
 

În ziua de 16 iunie 2011, membrii Comisiei au efectuat studiu 

individual asupra proiectelor de lege cu care Comisia pentru apărare, ordine 

publică şi siguranţă naţională a fost sesizată. 
 

Din numărul total al membrilor Comisiei pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor (24), au fost prezenţi 21 

(domnii deputaţi Costică Canacheu, Eugen Bejinariu, Marian-Florian 

Săniuţă, Adrian George Scutaru, Gheorghe Ana, Eugen Bădălan, Adrian 

Bădulescu, Mihăiţă Calimente, Georgică Dumitru, Doru-Claudian 

Frunzulică, Dănuţ Liga, Niculae Mircovici, Ion Mocioalcă, Dan Ilie Morega, 

Constantin Niţă, Pálfi Mózes Zoltán, Ştefan Daniel Pirpiliu, Neculai 

Rebenciuc, Valentin Rusu, Radu Stroe şi Claudiu Ţaga) şi au absentat trei, 

domnii deputaţi Gabriel Oprea (independent), Angel Tîlvăr (PSD) şi Petru 

Gabriel Vlase (PSD). 

 

Preşedinte, 
 

          Costică  Canacheu 

 
 

Întocmit: Valentin Busuioc, expert parlamentar  
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