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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 

 
Bucureşti, 6 martie 2012 
Nr. 32/40  
 
 

Proces-verbal 

COM (2011) 873 

 
În conformitate cu Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 11/19.4.2011 privind 

procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului 
parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul 
Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naţionale, Comisia pentru 
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost sesizată  pentru verificarea 
conformării cu principiul subsidiarităţii cu Propunerea de Regulament a 
Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Sistemului european de 
supraveghere a frontierelor (EUROSUR), COM(2011) 873.  

Membrii Comisiei au examinat  propunerea de regulament menţionată, în 
şedinţa din 6 martie 2012. 

În urma examinării, membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională au constatat faptul că Propunerea instituie sistemul EUROSUR, 
sistem ce face parte dintr-o politică având ca scop consolidarea sistemului de 
administrare a frontierelor externe ale statelor membre ale Uniunii Europene. 
EUROSUR constituie un nou instrument care să fluidizeze cooperarea şi să permită 
schimbul sistematic de informaţii între statele membre, precum şi cu agenţia, în ceea 
ce priveşte controlul frontierelor, aspecte care nu există în prezent la nivelul UE.  

Scopul propunerii legislative este îmbunătăţirea conştientizării situaţiei şi a 
capacităţii de reacţie a statelor membre şi a agenţiei în cadrul acţiunilor de prevenire 
a migraţiei ilegale şi a infracţionalităţii transfrontaliere la frontierele externe terestre 
şi maritime. Aceasta se va realiza prin crearea unui cadru tehnic şi operaţional 
comun  cu responsabilităţi şi competenţe clare pentru centrele naţionale de 
coordonare a supravegherii frontierelor  din statele membre şi pentru agenţie, care 
formează structura de bază a EUROSUR. 
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Din numărul total de 22 de  membri ai Comisiei pentru apărare, ordine publică 
şi siguranţă naţională au participat la şedinţă 13 deputaţi. 

La lucrările Comisiei au participat, în calitate de invitaţi, doamna Claudia Big, 
consilier în Departamentul coordonare poziţii piaţă internă din Ministerul Afacerilor 
Europene şi doamna chestor Irina Alexe, şefa departamentului relaţia cu parlamentul 
din Ministerul Administraţiei şi Internelor. 

În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi că 
Propunerea de Regulament a Parlamentului European şi al Consiliului de 
instituire a Sistemului european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR), 
COM(2011) 873 respectă principiul subsidiarităţii.  
  
 
 
 

Preşedinte, 

Costică Canacheu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Consilier parlamentar George Cucu 
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