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PROIECT DE OPINIE  
 

Asupra COMUNICĂRII COMISIEI C ĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI 
CONSILIUL EUROPEAN O Europ ă care protejează: o iniţiativă de extindere a 
competenţelor Parchetului European pentru a include infracţiunile de terorism 

transfrontaliere COM (2018)641  
 
 În conformitate cu prevederile art. 170 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, în temeiul Tratatului pentru funcţionare a Uniunii Europene şi al Protocoalelor nr. 

1 şi 2 anexate tratatelor Uniunii Europene, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională a fost sesizată  pentru examinarea pe fond a Comunicării Comisiei către 

Parlamentul European și Consiliul European O Europă care protejează: o iniţiativă de 

extindere a competenţelor Parchetului European pentru a include infracţiunile de 

terorism transfrontaliere COM (2018)641. 

          Membrii Comisiei au examinat documentul menţionat, în şedinţa din 23 octombrie 

2018. 

În urma examinării, membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională au constatat faptul că, propunerea de Comisiei urmărește extinderea 

competenței materiale a Parchetului European pentru a include infracțiunile de terorism 

cu caracter transfrontalier , alături de infracțiunile ce aduc atingere intereselor financiare ale 

UE. 

Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă națională, au luat act de 

prevederile cuprinse în Comunicarea Comisiei Către Parlamentul European și Consiliul 

European O Europă care protejează: o iniţiativă de extindere a competenţelor 



Parchetului European pentru a include infracţiunile de terorism transfrontaliere COM 

(2018)641 și susțin măsurile care vizează lupta împotriva terorismului sub toate formele sale.   

Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă şi-au exprimat în 

unanimitate de voturi, acordul privind susţinerea propunerilor Comisiei. 

Din numărul total de 20 de  membri ai Comisiei pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională au fost prezenţi conform listei de prezență. 

 

PREŞEDINTE, 

Dorel-Gheorghe CĂPRAR 
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Către, 
   COMISIA PENTRU AFACERI EUROPENE   
          

   
În conformitate cu prevederile art. 170 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, în temeiul Tratatului pentru funcţionare a Uniunii Europene şi al Protocoalelor nr. 

1 şi 2 anexate tratatelor Uniunii Europene, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională a fost sesizată  pentru dezbaterea pe fond a COMUNIC ĂRII COMISIEI C ĂTRE 

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL EUROPEAN O Europ ă care 

protejează: o iniţiativă de extindere a competenţelor Parchetului European pentru a 

include infracţiunile de terorism transfrontaliere COM (2018)641.  

 

Vă înaintăm, alăturat, Proiectul de opinie întocmit în urma dezbaterii documentului 

menţionat. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Dorel-Gheorghe CĂPRAR 
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Către, 
   DIRECȚIA PENTRU AFACERI EUROPENE    
          

În conformitate cu prevederile art. 170 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, în temeiul Tratatului pentru funcţionare a Uniunii Europene şi al Protocoalelor nr. 

1 şi 2 anexate tratatelor Uniunii Europene, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională a fost sesizată  pentru dezbaterea pe fond a COMUNIC ĂRII COMISIEI C ĂTRE 

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL EUROPEAN O Europ ă care 

protejează: o iniţiativă de extindere a competenţelor Parchetului European pentru a 

include infracţiunile de terorism transfrontaliere COM (2018)641.  

 

Vă înaintăm, alăturat, Proiectul de opinie întocmit în urma dezbaterii documentului 

menţionat. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Dorel-Gheorghe CĂPRAR 

            


