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SINTEZA  
 

 lucrărilor Comisiei din zilele de 9, 10 şi 11 iunie 2015 
 
 

  În data de 9 iunie 2015, membrii Comisiei pentru aparare, ordine 

publică şi siguranţă naţională au efectuat studiu individual asupra 

proiectelor si iniţiativelor legislative aflate in portofoliul Comisiei. 

  În data de 10 mai 2015, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările având un singur punct pe 

ordinea de zi, şi anume, dezbaterea pe fond a comunicării Comisiei 

Europene: 

1. - E21/2015 O agendă europeană privind migraţia, COM(2015)240. 

Preşedintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională, domnul deputat Ion Mocioalcă, a dat cuvântul reprezentantului 

Ministerului Afacerilor Interne, domnul secretar de stat Bogdan 

Tohăneanu pentru a prezenta strategia europeană. 

În urma examinării, membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională au constatat faptul că documentul supus examinării  

constituie un document strategic ce trasează jaloanele importante şi 
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direcţiile de acţiune pentru perioada imediat următoare a Uniunii Europene 

în domeniul migraţiei. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei, neavând obiecţiuni şi 

observaţii şi-au exprimat, cu unanimitate de voturi, acordul privind 

adoptarea de către Parlamentul European a strategiei  “O agendă 

europeană privind migraţia”, COM(2015)240. 

Constatând că ordinea de zi a fost epuizată, domnul preşedinte declară 

închisă şedinţa Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională. 

În ziua de 11 iunie, membrii Comisiei au desfăşurat studiu individual 

asupra proiectelor legislative aflate în lucru la Comisie. 

La lucrările Comisiei, din totalul de 25 membri, au fost prezenţi 22 

de deputaţi, şi anume: domnul preşedinte Ion Mocioalcă, domnii 

vicepreşedinţi Costică Canacheu, Ion Răducanu, Radu-Iulian Surugiu, 

domnii secretari Ioan Benga şi Dan Bordeianu, precum şi domnii deputaţi 

Eugen Bejenariu, Mihăiţă Calimente, Corneliu-Mugurel Cozmanciuc, 

Gheorghe Emacu, Marian Ion Cristinel, Niculae Mircovici, Constantin 

Moisii, Ioan Moldovan, Murgu Neagu, Constantin Niţă, Ovidiu Alexandru 

Raeţchi, Cristian-Constantin Roman, Mircea-Cornel Sămărtinean, Mihail 

Florin Secară, Dénes Seres, şi Mihai Weber şi au absentat domnii deputaţi 

Mircea Duşa şi Vlase Petru Gabriel din partea Grupului parlamentar PSD 

şi Valentin Rusu, din partea Grupului parlamentar PNL. 
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