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PARLAMENTUL   ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTA ŢILOR 

 
Comisia pentru apărare, ordine         Bucureşti, 28.10.2015                                         
publică  şi  siguranţă  naţională                                                               Nr. 4c-12/321 

 

 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 20 octombrie 2015 

 
În ziua de 20 octombrie 2015, Comisia pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor îşi desfăşoară lucrările având pe 

ordinea de zi:  

1. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru ratificarea 

Memorandumului de Înţelegere privind Cadrul Instituţional al Iniţiativei de 

Pregătire şi Prevenire a Dezastrelor din Sud-Estul Europei, semnat de 

România la 19 noiembrie 2014 la Sarajevo (PLx 645/2015); 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri 

fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative (PLx 

647/2015); 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 26/2015 pentru completarea art. 12 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în 

domeniul cheltuielilor publice. (PLx 654/2015). 

4. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 

de constituire a unei liste comune la nivelul UE a ţărilor de origine sigure în 
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sensul Directivei 2013/32/UE a Parlamentului European şi a Consiliului 

privind procedurile comune de acordare şi retragere a protecţiei 

internaţionale, precum şi de modificare a Directivei 2013/32/UE; 

5. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 

de instituire a unui mecanism de relocare în situaţii de criză şi de modificare 

a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor 

de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de 

protecţie internaţională prezentate într-unul dintre statele membre de către un 

resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid. 

La punctul 1 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor şi a punctului de 

vedere exprimat de către doamna Irina Alexe, secretar general adjunct în 

Ministerul Afacerilor Interne, membrii comisiei hotărăsc, cu unanimitate de 

voturi, să propună Plenului adoptarea proiectului de lege cu amendamentele 

din anexă. 

La punctul 2 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor şi a punctului de 

vedere exprimat de către doamna Irina Alexe, secretar general adjunct în 

Ministerul Afacerilor Interne, comisia hotărăşte avizarea favorabilă a 

proiectului de Lege cu unanimitate de voturi. 

La punctul 3 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor şi a punctului de 

vedere exprimat de către doamna Irina Alexe, secretar general adjunct în 

Ministerul Afacerilor Interne, comisia hotărăşte avizarea favorabilă a 

proiectului de Lege. 

La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei verifica propunerea de 

Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de constituire a unei 

liste comune la nivelul UE a ţărilor de origine sigure în sensul Directivei 

2013/32/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind procedurile 

comune de acordare şi retragere a protecţiei internaţionale, precum şi de 
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modificare a Directivei 2013/32/UE şi decid că aceasta respectă principiul 

subsidiarităţii.  

La punctul 5 al ordinii de zi, în urma verificării propunerii de 

Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui 

mecanism de relocare în situaţii de criză şi de modificare a Regulamentului 

(UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a 

statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie 

internaţională prezentate într-unul dintre statele membre de către un 

resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid, comisia hotărăşte că este 

respectat principiul subsidiarităţii. 

Constatând că ordinea de zi a fost epuizată, domnul preşedinte 

Mocioalcă Ion declară închisă şedinţa comisiei pentru apărare. 

 

 

Preşedinte,  

Ion Mocioalcă 
 


