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P R O C E S – V E R B A L 
al lucrărilor Comisiei din 10 iunie 2009 

În ziua de 10 iunie 2009, lucrările Comisiei sunt conduse de 
domnul deputat Costică Canacheu. Sunt prezenţi 22 de deputaţi din 
totalul de 24 de membri ai Comisiei. 

Comisia  aprobă, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine 
de zi:  

1. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru 
ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Ungare privind colaborarea în domeniul prevenirii şi 
combaterii criminalităţii transfrontaliere, semnat la Szeged la 21 
octombrie 2008 (PLx 274/2009). 

2. Dezbaterea Regulamentului  Comisiei 
 
La şedinţa comisieiparticipă, în calitate de invitat, domnul 

Ovidiu Simina, consilier al Secretarului de Stat pentru Relaţia cu 
Parlamentul şi Afaceri Europene din cadrul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor. 

 
La punctul 1 al ordinii de zi, domnul Ovidiu Simina, 

reprezentantul Ministerului Administraţiei şi Internelor, prezintă 
proiectul membrilor comisiei. 

Domnul Ovidiu Simina afirmă că necesitatea semnării 
acordului şi a ratificării sale de către Parlamentul României este 
absolut necesară deoarece acordul se înscrie în cadrul obiectivului 
asumat de România în ceea ce priveşte aderarea la Spaţiul 
Schengen. 

Domnul Costică Canacheu îşi exprimă dorinţa de a fi 
informaţii membrii comisiei cu privire la eventualele aspecte pe 
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care partea română le-ar fi dorit trecute în acord şi care nu au fost 
acceptate de către partea ungară. 

Domnul Ovidiu Simina răspunde că nu au existat astfel de 
aspecte. 

Ca urmare, domnul Costică Canacheu propune redactarea 
unui raport de adoptare al proiectului de Lege. 

Cu unanimitate de voturi, propunerea este adoptată.   
La punctul 2 al ordinii de zi, domnul Gheorghe Ana remarcă 

faptul că au existat deja discuţii referitoare la Regulamentul 
Comisiei. 

Domnul Adrian George Scutaru răspunde că, în ciuda acestui 
fapt, este nevoie de o clarificare a regulamentului. 

Domnul Costică Canacheu amânarea unei decizii până la 
şedinţa viitoare, astfel încât toţi membrii comisie să poată studia în 
profunzime regulamentul. 

Propunerea este adoptată prin votul membrilor comisiei. 
Ca urmare a epuizării ordinii de zi, domnul Costică Canacheu 

declară şedinţa închisă. 
 
 

 
Preşedinte, 

 
 
 
 

Costică Canacheu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consultant Andrei Voicu 


