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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din 24, 25, 26 şi 27 septembrie 2012
În ziua de 24 septembrie 2012, Comisia pentru apărare, ordine publică
şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările având următoarele puncte pe
ordinea de zi:
1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
248/2005 privind libera circulaţie a cetăţenilor români în străinătate, cu
modificările şi completările ulterioare ( PLx 561/2010);
2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii
nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, Legii
nr. 550 din 2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei
Române şi Legii nr.155/2010, Legea poliţiei locale ( Pl x 239/2012);
3. Proiect de Lege pentru abrogarea Cap.IV (art.17-26) din Legea nr.
329/2009 privind reorganizarea unor autorități şi instituții publice,
raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri şi
respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar
Internațional ( PLx 109/2012 ).

La punctul 1 al ordinii de zi, membrii Comisiei hotărăsc, cu majoritate
de voturi pentru, menţinerea raportului preliminar de respingere formulat în
urma dezbaterilor din şedinţa din data de 23 noiembrie 2010.
La punctul 2 al ordinii de zi, domnul deputat George Scutaru,
preşedinte de şedinţă, prezintă nota iniţiativei legislative aflate în dezbatere şi
invită reprezentanţii Ministerului Administraţiei şi Internelor să facă o scurtă
prezentare a acesteia. In luarea de cuvânt, reprezentanţii MAI au solicitat
amânarea dezbaterilor cu o săptămână asupra propunerii legislative pentru
clarificarea tuturor aspectelor stipulate în ea. Membrii Comisiei, cu
unanimitate de voturi pentru, sunt de acord cu amânarea cu o săptămână a
dezbaterilor.
La punctul 3 al ordinii de zi membrii Comisiei hotărăsc, cu unanimitate
de voturi pentru, avizarea favorabilă a proiectului de lege.
Din numărul total al membrilor Comisiei pentru apărare, ordine publică
şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor (23), au fost prezenţi 16
(domnii deputaţi Bejinariu Eugen, Marian-Florian Săniuţă, Scutaru Adrian
George, Ana Gheorghe, Eugen Bădălan, Calimente Mihăiţă, Georgică
Dumitru, Korodi Attila, Mircovici Niculae, Mocioalcă Ion, Dan Ilie Morega,
Niţă Constantin, Rebenciuc Neculai, Tîlvăr Angel, Ţaga Claudiu, Radu
Stroe) şi au absentat 7 (domnii deputaţi Bădulescu Adrian şi Liga Dănuţ, din
Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal, Oprea Gabriel, din
Grupul parlamentar progresist, Pirpiliu Ştefan Daniel, deputat independent,
Rusu Valentin, din Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal,
Canacheu Costică din Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal
(aflat în delegaţie în ziua de 24 septembrie) şi Petru Gabriel Vlase, din
Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat).
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În zilele de 25, 26 şi 27 septembrie 2012, membrii Comisiei au efectuat
studiu individual asupra proiectelor şi iniţiativelor legislative cu care Comisia
a fost sesizată.

Vicepreşedinte,
George Scutaru

Întocmit: Consilier parlamentar Luminiţa Oprea
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