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PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 21 februarie 2012  

 

 
 

În ziua de 21 februarie 2012, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor îşi desfăşoară lucrările având pe 

ordinea de zi un singur punct, şi anume: 

  1. Dezbaterea, pe fond, în vederea verificării respectării 

principiului subsidiarităţii, a pachetului de iniţiative legislative privind 

„Norme privind instrumente financiare ale Uniunii Europene în cadrul 

spaţiului de libertate, securitate şi justiţie”, respectiv: 

a) Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN 

ŞI AL CONSILIULUI de instituire, ca parte a Fondului pentru 

securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru 

frontiere externe şi vize - COM (2011) 750; 

b) Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN 

ŞI AL CONSILIULUI de instituire a Fondului pentru azil şi migraţie 

- COM(2011) 751; 

c) Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN 

ŞI AL CONSILIULUI de stabilire a dispoziţiilor generale privind 

Fondul pentru azil şi migraţie şi instrumentul de sprijin financiar 

pentru cooperarea poliţienească, prevenirea şi combaterea 

criminalităţii şi gestionarea crizelor - COM (2011) 752; 
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d) Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI 

AL CONSILIULUI de instituire, ca parte a Fondului pentru 

securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru 

cooperarea poliţienească, prevenirea şi combaterea criminalităţii şi 

gestionarea crizelor -  COM(2011) 753. 

  Preşedintele Comisiei, domnul deputat Costică Canacheu, informează  

membrii Comisiei asupra ordinii de zi, subliniind importanţa documentelor 

supuse dezbaterii şi dă cuvântul domnului consilier parlamentar George 

Cucu pentru a prezenta, în detaliu, prevederile iniţiativelor legislative 

europene.  

Domnul deputat Marian Săniuţă, vicepreşedinte al Comisiei, propune 

amânarea dezbaterii cu o săptămână şi invitarea la lucrări a câte unui 

specialist din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi, respectiv, 

Ministerului Afacerilor Europene pentru a preciza care este punctul de 

vedere susţinut de România în Parlamentul european asupra propunerilor 

respective, solicitare susţinută şi de către domnul vicepreşedinte George 

Scutaru.  

Domnul preşedinte Costică Canacheu supune la vot solicitarea şi, cu 

unanimitate de voturi, membrii Comisiei decid amânarea dezbaterii, în 

sensul celor discutate. 

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Costică Canacheu 

declară închisă şedinţa.  

  

Preşedinte, 

          Costică  Canacheu 
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