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PARLAMENTUL   ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTA ŢILOR 

Comisia pentru apărare, ordine         Bucureşti, 06.10.2015                                         
publică  şi  siguranţă  naţională                                          Nr. 4c-12/290 

 

 

PROCES-VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din 6 octombrie 2015 

 

În ziua de 6 octombrie 2015, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor îşi desfăşoară lucrările având 

următoarele puncte pe ordinea de zi :  

1.   Propunere legislativă referitoare la completarea Legii nr. 415/2002 

privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a 

Ţării, Plx 602/2015; 

2. Propunere legislativă pentru modificarea articolului 35 indice 1din 

Legea poliţiei locale nr.155/2010, republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.339 din 8 mai 2014, Plx 623/2015; 

3. Comunicare comună către Parlamentul European şi Consiliu – 

Identificarea de soluţii la criza refugiaţilor din Europa: rolul acţiunii 

externe a UE, (E 35/2015); 

4. Comunicare a Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu - 

Planul de actiune al UE privind returnarea, (E40/2015); 

5. Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al 

Consiliului de instituire a unui mecanism de transfer în caz de criză 

şi de modificare a Regulamentului (UE)nr. 604/2013 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 de 

stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului 
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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, (E36/2015). 

6. Propunere de Decizie a Consiliului de instituire a unor măsuri 

provizorii în domeniul protecţiei internaţionale în beneficiul Italiei, 

Greciei şi Ungariei, (E37/2015); 

7. Propunere 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 modificare a 

Directivei 2013/32/UE, (E 38/2015); 

La punctul 1 al ordinii de zi membrii Comisiei în urma studierii 

propunerii legislative şi avizului Consiliului legislativ, hotărăsc, cu 

unanimitate de voturi, respingerea iniţiativei legislative. 

La punctul 2 al ordinii de zi după o scurtă prezentare a obiectului de 

reglementare a propunerii legislative şi luând act de faptul că iniţiativa a 

rămas fără obiect, membrii Comisiei hotărăsc să transmită raport preliminar 

de respingere Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului.  

La punctul 3 al ordinii de zi în urma dezbaterilor membrii Comisiei  

hotărăsc, cu unanimitate de voturi aprobarea unui Proiect de Opinie favorabil 

comunicării “Identificarea de soluţii la criza refugiaţilor din Europa: rolul 

acţiunii externe a UE”. 

La punctul 4 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor membrii Comisiei  

hotărăsc, cu unanimitate de voturi aprobarea unui Proiect de Opinie favorabil 

comunicării „Planul de acțiune e al UE privind returnarea.” 

La punctul 5 al ordinii de zi, membrii Comisiei, constată că Propunerea 

de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a 
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unui mecanism de transfer în caz de criză şi de modificare a Regulamentului 

(UE)nr. 604/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 

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, acoperă problematica supusă reglementării, şi 

hotărăsc adoptarea unui Proiect de Opinie favorabil.  

La punctul 6 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, membrii Comisiei  

hotărăsc, cu unanimitate de voturi aprobarea unui Proiect de Opinie favorabil 

Propunerii de Decizie a Consiliului de instituire a unor măsuri provizorii în 

domeniul protecţiei internaţionale în beneficiul Italiei, Greciei şi Ungariei. 

La punctul 7 al ordinii de zi, membrii Comisiei examinează 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 modificare a Directivei 2013/32/UE, şi hotărăsc să adopte un 

Proiect de Opinie favorabil. 

Dezbaterile sunt epuizate, domnul preşedinte Ion Mocioalcă declară 

închisă şedinţa.  

 

 

PREŞEDINTE  

Ion Mocioalcă 

 
 
Întocmit, 
George Cucu 


