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PROCES–VERBAL
lucrărilor comisiei din 28 mai 2013
În ziua de 28 mai 2013, Comisia pentru apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor îşi desfăşoară
lucrările având pe ordinea de zi următoarele puncte:
1. Dezbaterea în fond a proiectului 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. Examinarea sub aspectul controlului de subsidiaritate a
propunerii 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. Dezbaterea în fond a proiectului 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. Dezbaterea în fond a Raportului Consiliului Suprem de
Apărare a Ţării privind activitatea desfăşurată în anul 2012
(R9/2013).
La şedinţa comisiei sunt prezenţi 22 deputaţi din totalul de 24
de membri ai Comisiei.
La punctul 1 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor generale şi
a punctului de vedere exprimat de reprezentantul Ministerului
Afacerilor Interne, membrii comisiei hotărăsc 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, decid că propunerea
Regulament respectă principiul subsidiarităţii şi înaintează un
proces verbal în acest sens Comisiei pentru afaceri europene.
La punctul 3 al ordinii de zi, în urma examinării proiectului
de lege se hotărăşte, 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 face
o scurtă prezentare a principalelor teme abordate de Consiliu pe
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parcursul anului 2012, teme ce corespund atribuţiilor şi
competenţelor stabilite prin lege. Membrii comisiei, împreună cu
cei ai Comisiei pentru apărare din Senat adresează o serie de
întrebări reprezentantului CSAT şi fac recomandări asupra
activităţii viitoare a Consiliului. La finalul dezbaterilor, membrii
celor două comisii, cu unanimitate de voturi pentru, aprobă
raportului de activitate al CSAT pe anul 2012.
În încheiere, preşedintele de şedinţă, constatând că ordinea de
zi a fost epuizată, declară închisă şedinţa Comisiei.

Preşedinte,
Ion Mocioalcă

Daria Cotoc
Consilier parlamentar
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