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Comisia pentru apărare, ordine         Bucureşti, 09.06.2015                                         
publică  şi  siguranţă  naţională                                                      Nr. 4c-12/187 

 

 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din zilele de 3 şi 4 iunie 2015 

 
În ziua de 3 iunie 2015, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor îşi desfăşoară lucrările având 

următoarea ordine de zi:  

� Întâlnire cu reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe şi ai 

Ministerului Afacerilor Interne dedicată noii Politici Europene de 

Vecinătate în domeniul Migraţiei şi evoluţiilor recente din UE în 

domeniul migraţiei şi azilului.  

Şedinţă este organizată la iniţiativa Comisiei pentru politică externă şi 

reuneşte membrii Comisiei pentru apărare, ai Comisiei pentru politică 

externă precum şi ai Comisiei pentru afaceri europene. Lucrările sunt 

conduse de către domnul deputat Borbély László, preşedintele Comisiei 

pentru politică externă.  

La dezbateri Ministerul Afacerilor Externe este reprezentat de către 

domnul George Ciamba, secretar de stat, doamna Ioana Bivolaru, director 

general şi doamna Antoaneta Barta, director. Ministerul Afacerilor Interne 

este reprezentat de către domnul Gheorghe Cornescu, subsecretar de stat, 

domnul Corneliu Alexandru, director şi doamna Irina Alexe, secretar general 

adjunct. 

george.cucu
Original



 2

Reprezentanţii executivului prezintă problematica repartiţiei pe ţări a 

unor cote de migranţi, conform ultimelor decizii luate la nivel european, 

precum şi capacitatea instituţională a Inspectoratului General pentru Imigrări 

de a face faţă noilor provocări. Aceştia precizează faptul că poziţia ţării 

noastre va fi finalizată în săptămânile următoare, în funcţie de discuţiile din 

cadrul UE. Momentan în România sunt mai puţin de 400 de cereri de azil, 

majoritatea din Pakistan, Siria si Iran, iar în ultimii 6-7 ani autorităţile 

române au primit în medie 1000 de cereri pe an. 

În luările de cuvânt, domnii deputaţi apreciază oportunitatea organizării 

unor astfel de întâlniri, cu atât mai mult în contextul actual creat de valul 

masiv de migranţi din ultima perioadă pe dimensiunea sudică a Uniunii 

Europene, evoluţii care au suscitat discuţii şi negocieri aprinse la nivelul 

Uniunii. La finalul dezbaterilor se convine că este nevoie de o mai strânsă 

colaborare între ministere şi între acestea şi Parlament, urmând ca membrii 

comisiilor de specialitate să fie informaţi atât privind mandatele participării 

la Consiliile Europene, cât şi despre rezultatele negocierilor. 

 

În ziua de 4 iunie 2015, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor îşi desfăşoară lucrările având 

următoarea ordine de zi:  

1. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.291/2007 privind intrarea, staţionarea, 

desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine 

pe teritoriul României (PLx 435/2015); 

2. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege privind modificarea 

şi completarea Legii nr.240/2013 pentru realizarea 

capabilităţii operaţionale aeriene cuprinse în Faza 1 a Etapei 

de tranziţie iniţială a Concepţiei de realizare graduală a 
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capabilităţii de apărare aeriană în cadrul programului "Avion 

multirol al Forţelor Aeriene" (PLx 437/2015); 

3. Dezbaterea pe fond a propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.284/2005 privind regimul 

liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate (PLx 

422/2015); 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2015 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative (PLx 

433/2015); 

5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea OUG 195/2002 privind circulaţia 

pe drumurile publice (PLx 419/2015). 

La lucrările Comisiei, din totalul de 24 membri, sunt prezenţi 22 

deputaţi. Şedinţa este condusă de către domnul deputat Ion Mocioalcă, 

preşedintele Comisiei.  

La punctul 1 al ordinii de zi, preşedintele Comisiei prezintă iniţiativa 

legislativă care urmăreşte modificarea Legii nr. 291/2007 în sensul 

implementării deciziilor adoptate la Summit-ul NATO din Ţara Galilor 

precum şi pentru punerea în aplicare a Planului de creştere a capacităţilor 

operaţionale a Alianţei.   

Domnul preşedinte dă cuvântul reprezentanţilor MApN care susţin 

necesitatea adoptarea acestei iniţiative legislative, care va permite 

prepoziţionarea şi înfiin ţarea pe teritoriul României a unor comandamente şi  

structuri militare străine sau multinaţionale. 

Membrii Comisiei hotărăsc, cu unanimitatea de voturi pentru să 

propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea unui raport favorabil, cu un 

amendament asupra articolului 3 care să clarifice situaţiile juridice diferite în 
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care se aprobă intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul 

forţelor armate străine pe teritoriul României.  

La punctul 2 al ordinii de zi, preşedintele de şedinţă dă cuvântul 

reprezentanţilor Ministerului Apărării care fac menţiunea faptului că prin 

acest proiect de lege de modificare a Legii nr. 240/2013 se urmăreşte scutirea 

de la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente diferenţelor 

suplimentare de creanţe fiscale rezultate din regularizarea valorii bunurilor 

importante în conformitate cu reglementările Programului FMS.  

În urma acestor menţiuni, membrii Comisiei, prezenţi la şedinţă, dau 

un vot favorabil acestui proiect de lege, cu unanimitate de voturi pentru.  

La punctul 3 al ordinii de zi, domnul secretar de stat Bogdan 

Tohăneanu din partea Ministerului Afacerilor Interne prezintă punctul de 

vedere negativ al Guvernului asupra acestei iniţiative legislative care 

prevedere o modificare la regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în 

străinătate, în sensul modificării termenelor de valabilitate a paşapoartelor 

electronice.  

În baza poziţiei exprimate de reprezentantul Guvernului, membrii 

Comisiei hotărăsc respingerea acestei propuneri legislative.  

La punctul 4 al ordinii de zi, preşedintele de şedinţă prezintă proiectul 

de lege în punctele care privesc aria de competenţă legislativă a Comisiei.  

După exprimarea punctului de vedere al MAI de către reprezentantul 

acestui minister, domnul secretar de stat Bogdan Tohăneanu, domnii deputaţi 

hotărăsc, cu unanimitate de voturi pentru, acordarea unui aviz favorabil. 

La punctul 5 al ordinii de zi, preşedintele Comisiei prezintă obiectul de 

reglementare al propunerii legislative de modificare a legislaţiei în domeniul 

circulaţiei pe drumurile publice, precizând totodată faptul că acesta a mai 

fost supusă dezbaterii Comisiei într-o şedinţă precedentă, iar votul asupra 

formei finale a fost amânat. Reprezentantul MAI precizează că iniţiatorii au 

urmărit simplificarea procedurii de radiere din circulaţiei a unui autovehicul, 
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prin stabilirea în sarcina cumpărătorului a acestei obligaţii, precum şi prin 

instituirea unor sancţiuni în cazul neîndeplinirii acesteia în termenul de 

decădere.   

Membrii Comisiei constată faptul că Guvernul nu susţine adoptarea 

acestei iniţiative legislative în forma prezentată pentru motivul că există un 

alt proiect de lege în dezbatere parlamentară care reglementează într-o 

manieră acoperitoare toate aspectele privitoare la obligarea, şi corelativ cu 

aceasta sancţionarea, persoanei care a dobândit dreptul de proprietate asupra 

unui vehicul şi nu a solicitat autorităţilor competente transcrierea transmiterii 

dreptului de proprietate. În baza acestor precizări, membrii Comisiei 

avizează negativ această propunere legislativă, cu unanimitate de voturi 

pentru.  

La finalul dezbaterilor, preşedintele de şedinţă declară închise lucrările 

Comisiei. 

 

 

Preşedinte,  

 

Ion Mocioalcă 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier,  
Daria Cotoc 


