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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din 13, 14, 15 şi 16 mai 2013

În ziua de 13 mai 2013, Comisia pentru apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările având pe
ordinea de zi două puncte, şi anume:
1.

Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.
248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în
străinătate;

2.

Pachetul privind gestionarea frontierelor, COM (2013) 95, COM
(2013) 96, COM (2013) 97 – dezbatere în fond.

În deschiderea lucrărilor Comisiei, domnul preşedinte Ion Mocioalcă a
constat că în privinţa amendamentelor formulate la proiectul de lege aflat la
primul punct al ordinii de zi nu există o unanimitate de opinii între iniţiatori
şi reprezentanţii instituţiilor responsabile şi propune amânarea dezbaterii
pentru săptămâna următoare. Propunerea este votată cu unanimitate de
voturi.
Domnul preşedinte Ion Mocioalcă a trecut la punctul al doilea al ordinii
de zi adresând invitatului, domnului chestor şef de poliţie Marian-Grigore
Tutilescu, şef al Departamentului Schengen, afaceri europene şi relaţii
internaţionale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, rugămintea de a
prezenta propunerile legislative europene.
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În urma prezentării făcute, membrii Comisiei au constatat că, în
temeiul art. 74 coroborat cu art. 77 alin. (2) lit. b) şi d) din Tratatul privind
funcţionarea Uniunii Europene, Uniunea este competentă să adopte măsuri
privind controlul persoanelor şi supravegherea eficientă a trecerii frontierelor
externe ale statelor membre.
Luând act de cele prezentate, membrii Comisiei pentru apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională şi-au exprimat acordul ca iniţiativele
legislative ce fac parte din Pachetul privind gestionarea frontierelor, să fie
supuse spre dezbatere şi adoptare Parlamentului European. Propunerea a fost
supusă la vot şi adoptată cu unanimitate de voturi.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Ion Mocioalcă a
declarat închisă şedinţa.
În zilele de 14, 15 şi 16 mai membrii Comisiei au efectuat studiu
individual asupra proiectelor de lege şi iniţiativelor legislative aflate în
portofoliul Comisiei.
La lucrările Comisiei, din totalul de 24 membri ai Comisiei, au fost
prezenţi, 22 deputaţi, şi anume: domnul preşedinte Ion Mocioalcă, domnii
vicepreşedinţi Costică Canacheu şi George Scutaru, domnii secretari Emacu
Gheorghe şi Vlase Petru Gabriel, precum şi domnii deputaţi Bejenariu
Eugen, Benga Ioan, Bordeianu Dan, Calimente Mihăiţă, Cozmanciuc
Corneliu Mugurel,

Moisii Constantin, Murgu Neagu, Raeţchi Ovidiu

Alexandru, Răducanu Ion, Roman Cristian Constantin, Seres Denes,
Stănişoară Mihai, Stroe Ionuţ Marian, Weber Mihai, Secară Florin Mihail,
Mircovici Nicolae şi Rusu Valentin.
Au absentat 2 deputaţi, şi anume: domnii deputaţi Duşa Mircea şi Niţă
Constantin, grupul parlamentar PSD.
Preşedinte,
Ion Mocioalcă
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