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S I N T E Z A 

lucrărilor comisiei din 28 mai 2013 

 

În ziua de 28 mai 2013, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările având următoarele puncte pe 

ordinea de zi:  

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.16/2013 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.122/2006 privind azilul în România (PL-x 144/2013); 

2. Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al 

Consiliului de stabilire a unor norme de supraveghere a frontierelor 

maritime externe în contextul cooperării operative coordonate de 

Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la 

Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene 

(E39-s/2013); 

3. Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri în domeniul 

pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională (PL-x 164/2013); 

4. Raportul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării privind activitatea 

desfăşurată în anul 2012 (R9/2013). 
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La punctul 1 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor generale şi a 

punctului de vedere exprimat de reprezentantul Ministerului Afacerilor 

Interne, membrii comisiei au hotărât întocmirea unui raport preliminar de 

adoptare şi înaintarea acestuia Comisiei juridice pentru întocmirea 

raportului final. 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei pentru apărare, cu 

unanimitate de voturi pentru, au decis că propunerea Regulament respectă 

principiul subsidiarităţii şi au înaintat un proces verbal în acest sens 

Comisiei pentru afaceri europene.  

La punctul 3 al ordinii de zi, în urma examinării proiectului de lege  

s-a hotărât, cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, întocmirea unui 

raport preliminar favorabil care va fi supus dezbaterii în Comisia pentru 

muncă, care este la rândul său sesizată pe fond cu acest proiect.  

La punctul 4 al ordinii de zi, secretarul general al CSAT a prezentat 

principale teme abordate de Consiliu pe parcursul anului 2012, teme ce 

corespund atribuţiilor şi competenţelor stabilite prin lege. Membrii 

comisiei, împreună cu cei ai Comisiei pentru apărare din Senat au adresat o 

serie de întrebări reprezentantului CSAT şi au făcut recomandări asupra 

activităţii viitoare a Consiliului.  La finalul dezbaterilor, membrii celor 

două comisii, cu unanimitate de voturi pentru, au aprobat raportului de 

activitate al CSAT pe anul 2012.  

În zilele de 27, 29 şi 30 mai 2013, membrii Comisiei pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională au efectuat studiu individual asupra 

proiectelor şi iniţiativelor legislative rămase în dezbaterea Comisiei.  
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Din numărul total al membrilor Comisiei pentru apărare, ordine 

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

22 (domnii deputaţi Mocioalcă Ion, Canacheu Costică, Scutaru George, 

Emacu Gheorghe, Vlase Petru Gabriel, Bejinariu Eugen, Benga Ioan, 

Bordeianu Dan, Calimente Mihăiţă, Cozmanciuc Cornelui-Mugurel, 

Mircovici Niculae, Moisii Constantin, Murgu Neagu, Raeţchi Ovidiu 

Alexandru, Răducanu Ion, Roman Cristian-Constantin, Rusu Valentin, 

Seres Dènes, Stănişoară Mihai, Stroe Ionuţ Marian, Weber Mihai şi Secară 

Florin Mihail) şi au absentat 2 (domnii deputaţi Duşa Mircea şi Niţă 

Constantin din Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat). 

 

 

 

 

Preşedinte, 
 
 

Ion MOCIOALCĂ 
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