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PROCES-VERBAL 

                         al lucrărilor Comisiei din  8 octombrie 2013 

În ziua de 8 octombrie 2013, Comisia pentru apărare, ordine publică 

şi siguranţă naţională îşi desfăşoară lucrările având următoarele puncte pe 

ordinea de zi:  

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 60/2013 pentru completarea art. 4 alin. (1) din Legea 

nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul 

managementului substanţelor chimice ( PLx 316/2013)  

2. Propunere de Decizie a Consiliului de abrogare a deciziei 

2007/124/CE, Euratom a Consiliului ( COM (2013)580) 

3.  Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.656/2002 pentru 

prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru 

instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor 

de terorism  (PLx 337/2013) 

Şedinţa este condusă de către domnul deputat George Scutaru, 

vicepreşedinte  al Comisiei.  

Acesta deschide lucrările Comisiei cu o scurtă prezentare a ordinii de 

zi aflată în dezbatere, apoi prezintă invitaţii prezenţi la dezbatere. După 

această prezentare, domnul vicepreşedinte George Scutaru dă cuvântul 
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reprezentantului Ministerului Afacerilor Interne, domnul Dorin Grosu – 

director în cadrul Direcţiei Schengen pentru a prezenta punctul de vedere al 

instituţiei referitor la  actul normativ aflat pe punctul 2 al ordinii de zi.  

În urma dezbaterilor şi a punctelor de vedere exprimate, membrii 

Comisiei pentru apărare hotărăsc că a fost respectat principiul 

subsidiarităţii în cazul actului normativ aflat în discuţie. 

La punctul 1 al ordinii de zi, membrii Comisiei dezbat iniţiativa 

legislativă  şi la finalul dezbaterilor hotărăsc avizarea favorabilă a 

proiectului de lege. 

La punctul 3 al ordinii de zi , membrii Comisiei dezbat proiectul de 

lege, iar în urma dezbaterilor hotărăsc avizarea favorabilă cu unanimitate 

de voturi pentru.  

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte  de şedinţă George 

Scutaru declară închisă şedinţa.  

 

  

Vicepreşedinte,  
 

George Scutaru  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cons. parl . Luminiţa Oprea  
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