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P R O C E S – V E R B A L 

al lucrărilor comisiei din  8 şi 9 iunie 2016 

 

În data de 8 iunie 2016, lucrările Comisiei pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională sunt conduse de către domnul 

deputat Ion Mocioalcă, preşedintele Comisiei.  

Comisia aprobă, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine 

de zi:  

1. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege privind 

asigurarea ordinii şi lini ştii publice (PLx 739/2011); 

2. Dezbaterea pe fond a proiectului de Lege privind 

declararea zilei de 26 octombrie – Ziua Mişcării de Rezistenţă 

Armată Anticomunistă din 1944-1962, ziua Partizanilor 

Anticomunişti (PLx 231/2016); 

3. Dezbaterea în fond în vederea verificării respectării 

principiului subsidiarităţii a Propunerii de Directivă a 

Parlamentului European şi a Consiliului privind posibilităţile de 
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reformare a sistemului european de azil şi de îmbunătăţire a căilor 

legale de migraţie (COM (2016) 197); 

4. Dezbaterea în fond în vederea verificării respectării 

principiului subsidiarităţii a Propunerii de Directivă a 

Parlamentului European şi a Consiliului privind instituirea 

sistemului de intrare/ieşire (EES) pentru înregistrarea datelor de 

intrare  şi de ieşire şi a datelor referitoare la refuzul intrării în ceea 

ce îi priveşte pe resortisanţii ţărilor  terţe care trec frontierele 

externe ale statelor membre ale Uniunii Europene, de stabilire a 

condiţiilor de acces la EES în scopul asigurării respectării legii şi 

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008 şi a 

Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 (COM (2016) 194); 

5. Dezbaterea în fond în vederea verificării respectării 

principiului subsidiarităţii a Propunerii de Directivă a 

Parlamentului European şi a Consiliului privind sisteme de 

informaţii mai puternice şi mai inteligente în materie de frontiere şi 

de securitate (COM) . 

 

La punctul 1 al ordinii de zi, reprezentantul Ministerului 

Afacerilor Interne fost invitat să prezinte punctul de vedere al 

instituţiei pe care o reprezintă. În urma dezbaterilor generale, 

constatând că proiectul de lege este caduc, membrii comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de 

respingere a proiectului de lege. 
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La punctul 2 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor 

preşedintele comisiei a supus la vot propunerea de amânare a 

proiectului de Lege. Comisia, cu unanimitate de voturi pentru, a 

hotărât amânarea proiectului de lege. 

La punctul 3 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor generale, 

cu unanimitate de voturi pentru, membrii comisiei au hotărât că 

Propunerea de Directivă respectă principiul subsidiarităţii. 

La punctul 4 al ordinii de zi, cu unanimitate de voturi pentru, 

membrii comisiei au hotărât că Propunerea de Directivă respectă 

principiul subsidiarităţii. 

La punctul 5 al ordinii de zi, cu unanimitate de voturi pentru, 

membrii comisiei au hotărât că Propunerea de Directivă respectă 

principiul subsidiarităţii.  

 

Constatând că ordinea de zi a fost epuizată, domnul 

preşedinte Mocioalcă Ion declară închisă şedinţa comisiei pentru 

apărare. 

 

 
Preşedinte, 

 
 

Ion Mocioalcă 
 
 
 
 
 
 
 
Nasi Calenţaru 
Expert parlamentar 


