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PROCES-VERBAL 

lucrărilor Comisiei din 12 octombrie 2011 
 
 

 
În ziua de 12 octombrie 2011, Comisia pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională îşi desfăşoară lucrările, conform ordinii de zi, în 

comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, şi, respectiv, cu 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic pentru punctul doi al ordinii de zi, fiind dezbătute în fond 

următoarele propuneri legislative: 

1. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea unor acte 

normative în domeniul securităţii naţionale (PL x 499/2011); 

2. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 22 alin. (1) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor şi pentru 

reorganizarea unor unităţi din subordinea Ministerului Administraţiei şi 

Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu 

modificările ulterioare (PL x 275/2011). 

 
La punctul 1 al ordinii de zi, membrii Comisiilor, după ce iau în 

considerare solicitarea Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională, adresată Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, de prelungire 

a termenului pentru depunerea raportului, şi, ca urmare a depunerii unor 



 2

amendamente de către instituţiile cu atribuţii în domeniul siguranţei 

naţionale, amendamente care nu au fost studiate de către toţi deputaţii,  

hotărăsc, cu unanimitate de voturi pentru, amânarea dezbaterii pentru data de 

18 octombrie 2011, ora 14.00. 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii Comisiilor urmăresc prezentarea 

punctului de vedere al iniţiatorului propunerii legislative, domnul deputat 

Marian-Florian Săniuţă, precum şi punctul de vedere al Ministerului 

Administraţiei şi Internelor, prezentat de către  domnul chestor principal de 

poliţie Petre Tobă, secretar general adjunct. În urma dezbaterilor, cu 

majoritate de voturi (19 voturi pentru şi 9 voturi împotrivă), hotărăsc 

respingerea propunerii legislative, din următoarele considerente: 

- Potrivit art. 21 alin. (2) din Legea responsabilităţii fiscal-

bugetare nr. 69/2010, Prealocarea unor sume bugetare cu destinaţie 

specială a unor ordonatori principali de credite sau a unor sectoare nu 

este permisă. Alocările de fonduri bugetare pentru ordonatorii 

principali de credite sau sectoare pot fi făcute doar prin proiectul 

anual de buget”; 

- Stabilirea printr-un act normativ distinct, altul decât legea 

bugetară anuală, a nivelului fondurilor bugetare ce se pot aloca unei 

instituţii publice încalcă  regulile şi procedurile europene în materie 

bugetară; 

- În plus, extinderea sistemului de alocare cu anticipaţie a 

unui anumit procent din PIB, destinat alocaţiilor bugetare pentru unele 

instituţii publice a căror finanţare se asigură de la bugetul de stat, 

intră în contradicţie cu procedurile privind elaborarea bugetului de 

stat şi, totodată, tinde să creeze un precedent care să conducă la 

generalizarea acestei proceduri prin solicitarea aplicării lui şi pentru 

alte instituţii publice. 
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Din numărul total de 30 membri ai Comisiei pentru administraţie 

publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic participă la dezbateri şi 

la vot 16 deputaţi. Din numărul total de 23 membri ai Comisiei pentru 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională  participă la dezbateri şi la vot 

12 deputaţi.   

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii Comisiei dezbat, în fond, 

Pachetul “Guvernanţa Schengen”, respectiv cele trei documente: 

Comunicarea Comisiei - “Guvernanţa Schengen” – consolidarea spaţiului 

fără controale la frontierele interne [COM (2011) 561], Propunerea 

modificată de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 

privind instituirea unui mecanism de evaluare şi monitorizare în vederea 

verificării aplicării acquis-ului Schengen [COM (2011) 559], precum şi 

Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 

modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 pentru instituirea de norme 

comune privind reintroducerea temporară a controlului la frontierele interne 

în circumstanţe excepţionale [COM (2011) 560]. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei hotărăsc, cu unanimitate de 

voturi pentru, să adopte un Proiect de opinie, în care să susţină poziţia 

exprimată pe această temă de România în intervenţia la reuniunea 

Consiliului JAI din data de 9 iunie 2011. De asemenea, Comisia hotărăşte, 

cu unanimitate de voturi pentru, să exprime, pentru cele două iniţiative 

legislative europene, [COM (2011) 559] şi [COM (2011) 560], avize de 

respectare a principiului subsidiarităţii. 
  

 

        Preşedinte, 
 

          Costică  Canacheu 

 
 
 

Întocmit: Valentin Busuioc, consilier parlamentar  


