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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din 10 şi 11 octombrie 2012

În ziua de 10 octombrie 2012, Comisia pentru apărare, ordine publică
şi siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările având
pe ordinea de zi 5 puncte, şi anume:
1. Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.37/2012 pentru stabilirea unor măsuri privind
încadrarea absolvenţilor promoţiilor anului 2012 ale instituţiilor
de formare profesională iniţială din sistemul de apărare naţională,
ordine publică şi siguranţă naţională, (PLx-378/2012).
2. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.122/2006 privind
azilul în România, (PLx-392/2012).
3. Propunere Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Legii Arhivelor Naţionale nr.16/1996, (PLx-394/2012).
4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.19/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr.42/1997 privind transportul maritim şi pe căile
navigabile interioare, (PLx-389/2012).
5. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu,
Comitetul economic şi social şi comitetul regiunilor privind
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Strategia UE pentru perioada 2012-2016 în vederea eradicării
traficului de persoane, COM(2012)286.
Domnul preşedinte Costică Canacheu deschide la ora 10.00 lucrările
Comisiei, invitând reprezentantul Ministerului Apărării Naţionale să
prezinte, pe scurt, principalele prevederi ale proiectului de lege de la primul
punct al ordinii de zi. Domnul Dan Tătaru, secretar de stat în Ministerul
Apărării Naţionale, face o scurtă prezentare, după care se propune adoptarea
acestuia şi se votează, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport de
adoptare a proiectului de lege.
Preşedintele Comisiei, deputatul Costică Canacheu, solicită, în
continuare, punctul de vedere al Ministerului Administraţiei şi Internelor
asupra propunerii legislative de la punctul 2 al ordinii de zi. Domnul secretar
de stat Bogdan Tohăneanu prezintă raţiunile pentru care a fost iniţiată
modificarea Legii 122/2006 privind azilul în România. Luând act de
motivele invocate, Preşedintele Comisiei propune adoptarea unui raport de
adoptare a acestui proiect de lege, propunere care este supusă la vot şi
adoptată cu unanimitate.
Pentru punctul 3 al ordinii de zi, domnul secretar de stat Bogdan
Tohăneanu prezintă faptul că Ministerul Administraţiei şi Internelor nu
susţine proiectul de lege.
În consecinţă, s-a propus avizul negativ al Comisiei, propunere supusă
la vot şi adoptată în unanimitate.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi. După exprimarea punctului de
vedere favorabil al ministerului asupra proiectului de lege prevăzut la
punctul 4, Preşedintele Comisiei propune avizarea favorabilă. Se supune la
vot şi propunerea se adoptă cu unanimitate de voturi.
La punctul 6 al ordinii de zi se dă cuvântul reprezentantului
Ministerului Administraţiei şi Internelor, domnul Adrian Petrescu, şef
serviciu la Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane, care exprimă
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faptul că Strategia UE pentru perioada 2012-2016, în vederea eradicării
traficului de persoane, a fost agreată de statul român, constituind un model
pentru Strategia naţională în domeniu ce se află în stadiu de avizare şi
aprobare.
Se supune la vot propunerea de întocmire a unui raport favorabil şi se
votează, în unanimitate, această propunere.
După încheierea dezbaterilor asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi,
domnul preşedinte Costică Canacheu anunţă membrii Comisiei că în ziua de
miercuri 10 octombrie, orele 15,00 va avea loc la Senat o întâlnire comună a
membrilor Comisiilor pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
din Camera Deputaţilor şi Senat cu delegaţia Comisiei comune pentru
controlul Acordului Schengen, activităţii Interpol şi emigraţiei, din
Parlamentul Republicii Italiene, invitându-i pe toţi membrii Comisiei să
participe la această întâlnire.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Costică Canacheu
declară închisă şedinţa.
În ziua de 11 octombrie membrii comisiei au efectuat studiu individual
asupra proiectelor de lege şi iniţiativelor legislative aflate în portofoliul
Comisiei.
La lucrările Comisiei, din totalul de 23 membri ai Comisiei, au fost
prezenţi, în ziua de 11 septembrie, 14 deputaţi, şi anume: domnul preşedinte
Costică Canacheu, domnii vicepreşedinţi Săniuţă Marian Florian, Bejenariu
Eugen şi Scutaru Adrian George, domnii secretari Ana Gheorghe şi Bădălan
Eugen şi domnii deputaţi Bădulescu Adrian, Calimente Mihăiţă, Korodi
Attila, Morega Dan Ilie, Stroe Radu, Tâlvăr Angel, Ţaga Claudiu şi Vlase
Petru Gabriel.
Au absentat 9 deputaţi, şi anume: domnii deputaţi Dumitru Georgică şi
Rusu Valentin, grupul parlamentar al PNL, Liga Dănuţ, Rebenciuc Neculai,
grupul parlamentar PD-L, Niţă Constantin şi Mocioalcă Ion, grupul
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parlamentar PSD, Oprea Gabriel, grupul parlamentar progresist, Pirpiliu
Ştefan Daniel, independent, domnul deputat Mircovici Nicolae, grupul
parlamentar al minorităţilor naţionale, altele decât cea maghiară.

Preşedinte,
Costică Canacheu
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