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           1. În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională a fost sesizată spre dezbatere pe fond, în procedură de 
urgenţă, cu proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 53/2015 pentru stabilirea unor măsuri aplicabile în cazul 
apariţiei la frontiera de stat a României a unui flux masiv de imigranţi, trimis 
cu adresa nr. PLx. 866 din 9 decembrie 2015 şi înregistrat cu nr. 4c-12/395 
din 10.12.2015.  
  
 2.  Consiliul Legislativ, a avizat favorabil acest proiect de lege, cu 
observaţii şi propuneri. conform avizului cu nr. 1193/4.11.2015. 
 

3.   Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit 
prevederilor art. 73 alin. (1) din Constituţia României, republicată. 
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 4. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, 
republicată, şi ale art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 
 5. Senatul, în şedinţa din 7 decembrie 2015, a adoptat proiectul de 
lege. 
 
 6. Obiectul de reglementare constă în stabilirea unor măsuri 
necesare pentru integrarea activităţilor de control la trecerea frontierei de 
stat, de protecţie a sănătăţii publice şi de clarificare a situaţiei străinilor care 
intră sau încearcă să intre în România, în cazul constatării la frontiera de stat 
a României a unui aflux masiv de imigranţi, actual sau iminent. 
 

7. La lucrările Comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi din totalul de 26 
de membri. 
 La dezbateri a participat, în calitate de invitat, doamna chestor Irina 
Alexe, secretar general adjunct în Ministerul Afacerilor Interne. 

 
8. În urma dezbaterilor, în şedinţa din 17 decembrie 2015, membrii 

Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea unui raport de 
adoptare a acestui proiect de Lege în forma adoptată de Senat.   
  
 

 
 

Vicepreşedinte, 
 

SURUGIU Iulian-Radu 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Consilier 
George Cucu 
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Către 

BIROUL PERMANENT  

AL CAMEREI  DEPUTA ŢILOR  

 
                      Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL  asupra proiectului de 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
53/2015 pentru stabilirea unor măsuri aplicabile în cazul apariţiei la 
frontiera de stat a României a unui flux masiv de imigranţi, trimis cu 
adresa nr. PLx. 866 din 9 decembrie 2015 şi înregistrat cu nr. 4c-12/395 din 
10.12.2015. 
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 

 

Vicepreşedinte,  
 

SURUGIU Iulian - Radu  


