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PARLAMENTUL   ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru apărare, ordine                           Bucureşti, 20.05.2013               
publică  şi  siguranţă  naţională                                              Nr. 32/ 
 

 

Proces-verbal  

 al lucrărilor Comisiei din 21 mai 2013 
 

 
În ziua de 21 mai 2013, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională a Camerei Deputaţilor îşi desfăşoară lucrările având 

pe ordinea de zi următoarele puncte: 

1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în 

străinătate (PLx 113/2013); 

2. Proiect de Lege privind abrogarea art. IV din Legea nr.10/2012 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.4/2008 privind 

prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a 

jocurilor sportive (PLx 127/2013). 

Şedinţa este condusă de către domnul deputat George Scutaru, 

vicepreşedinte al Comisiei.  

Acesta deschide lucrările Comisiei cu o scurtă prezentare a 

proiectului de Lege aflat pe primul punct al ordinii de zi, urmează o 

prezentare a invitaţiilor prezenţi la dezbatere. După această prezentare, 

domnul deputat dă cuvântul reprezentanţilor Ministerului Afacerilor 
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Interne pentru a prezenta punctul de vedere al instituţiei referitor la 

această  iniţiativă legislativă.  

După această intervenţie reprezentanţii Ministerului Afacerilor 

externe şi cei ai Companiei Naţionale Imprimeria naţională de Protecţie 

expun pe rând punctele lor de vedere asupra iniţiativei aflată în 

dezbatere. 

Pe parcursul dezbaterilor, membrii Comisiei fac propuneri de 

amendamente, acestea fiind supuse votului. 

În urma dezbaterilor şi a punctelor de vedere exprimate, domnul 

deputat George Scutaru supune votului Comisiei adoptarea proiectului 

de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind 

regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu 

amendamentele admise, redate în Anexa la raport. 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii Comisiei dezbat proiectul de 

Lege şi în urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi pentru, hotărăsc 

adoptarea proiectului de lege şi transmiterea unui raport preliminar 

Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul vicepreşedinte George 

Scutaru declară închisă şedinţa.  

 

 

Vicepreşedinte 
 

George  Scutaru 

 

 
 

 

Întocmit: Consilier parlamentar Luminiţa Oprea 
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