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PARLAMENTUL   ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru apărare, ordine         Bucureşti, 22.02.2012         
publică    şi    siguranţă   naţională                             Nr. 32/49                              
 

 

S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din 21, 22 şi 23 februarie 2012 
 
 
 

 
 

În ziua de 21 februarie 2012, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

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

ordinea de zi un singur punct, şi anume: 

1. Dezbaterea, pe fond, în vederea verificării respectării principiului 

subsidiarităţii, a pachetului de iniţiative legislative privind „Norme privind 

instrumente financiare ale Uniunii Europene în cadrul spaţiului de libertate, 

securitate şi justiţie”, respectiv: 

a) Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN 

ŞI AL CONSILIULUI de instituire, ca parte a Fondului pentru 

securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru 

frontiere externe şi vize - COM (2011) 750; 

b) Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN 

ŞI AL CONSILIULUI de instituire a Fondului pentru azil şi migraţie 

- COM(2011) 751; 

c) Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN 

ŞI AL CONSILIULUI de stabilire a dispoziţiilor generale privind 

Fondul pentru azil şi migraţie şi instrumentul de sprijin financiar 

pentru cooperarea poliţienească, prevenirea şi combaterea 

criminalităţii şi gestionarea crizelor - COM (2011) 752; 
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d) Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI 

AL CONSILIULUI de instituire, ca parte a Fondului pentru 

securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru 

cooperarea poliţienească, prevenirea şi combaterea criminalităţii şi 

gestionarea crizelor -  COM(2011) 753. 

Preşedintele Comisiei, domnul deputat Costică Canacheu, informează  

membrii Comisiei asupra ordinii de zi, subliniind importanţa documentelor 

supuse dezbaterii şi dă cuvântul domnului consilier parlamentar George 

Cucu pentru a prezenta, în detaliu, prevederile iniţiativelor legislative 

europene. 

În urma propunerii domnilor vicepreşedinţi Marian Florian Săniuţă şi 

George Scutaru, de a se amâna dezbaterile cu o săptămână pentru a se 

solicita Ministerului Administraţiei şi Internelor şi, respectiv, Ministerului 

Afacerilor Europene, un punct de vedere oficial referitor la iniţiativa 

legislativă, lucrările sunt sistate, urmând a fi reluate peste o săptămână. 

În zilele de 22 şi 23 februarie 2011, membrii Comisiei pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională au efectuat studiu individual asupra 

proiectelor şi iniţiativelor legislative cu care Comisia a fost sesizată. 

  Din numărul total al membrilor Comisiei pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională (22), au fost prezenţi 12 (domnii deputaţi Costică 

Canacheu, Marian-Florian Săniuţă, Adrian George Scutaru, Eugen Bădălan, 

Adrian Bădulescu, Georgică Dumitru, Dănuţ Liga, Dan Ilie Morega, Daniel 

Ştefan Pirpiliu, Neculai Rebenciuc, Valentin Rusu şi Claudiu Ţaga) şi au 

absentat domnii deputaţi Bejinariu Eugen, Ana Gheorghe, Mihăiţă 

Calimente, Mircovici Niculae, Mocioalcă Ion, Niţă Constantin, Oprea 

Gabriel, Stroe Radu, Angel Tîlvăr şi Petru Gabriel Vlase. 

Preşedinte, 

          Costică  Canacheu 
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