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S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din 3, 4, 5 şi 6 iunie 2013 

 
 

 
În ziua de 3 iunie 2013, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările având pe 

ordinea de zi  Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al 

Consiliului privind  Agenţia Uniunii Europene pentru cooperare şi formare 

în materie de aplicare a legii (Europol) şi de abrogare a deciziilor 

2009/371/JAI şi 2005/681/JAI (E 40-s/2013). 

 

În deschiderea lucrărilor Comisiei, domnul preşedinte Ion Mocioalcă a 

adresat invitatului, domnul chestor şef de poliţie Marian-Grigore Tutilescu, 

subsecretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, rugămintea de a prezenta 

propunerea de Regulament.  

În cuvântul său, invitatul a arătat că propunerea respectă principiul 

subsidiarităţii şi pe cel al proporţionalităţii, fiind, prin Tratatul de 

funcţionare, atributul Uniunii Europene de a reglementa eficienţa instituţiilor 

sale.  

După ce parlamentarii au cerut clarificări şi au primit răspunsuri din 

partea invitatului cu privire la unele aspecte aflate în dezbatere, preşedintele 

de şedinţă a propus membrilor Comisiei un vot favorabil, în sensul că 
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proiectul normativ supus dezbaterii respectă principiul subsidiarităţii. 

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 4, 5 şi 6 iunie 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, 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 Niculae şi Rusu 

Valentin. 

Au absentat domnii deputaţi Duşa Mircea şi Niţă Constantin, din 

grupul parlamentar al PSD. 

 

 

Preşedinte 

 

Ion Mocioalcă 

 

 

 

 

Întocmit: Valentin Busuioc, consilier parlamentar 
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