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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru apărare,ordine
publică şi siguranţă  naţională

       Bucureşti, 05.04.2001
       Nr.32/224

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 2 şi 3 aprilie 2002

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat
lucrările în ziua de 2  aprilie 2002, având următoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de lege privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.13/2002 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.
102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România.
2. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 182/2001 pentru
modificarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.
3. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege pentru ratificarea
Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia privind colaborarea
în combaterea criminalităţii, în special a formelor ei organizate, semnat la Erevan la 31
octombrie 2001.
4. Între orele 16.00-19.00, desfăşurarea unor activităţi specifice controlului
parlamentar, de către subcomisia repartizată la Ministerul de Interne.

La punctul 1 al ordinii de zi, proiectul de lege este aprobat cu amendamente de
membrii comisiei cu 20 de voturi pentru, nici un vot împotrivă şi nici o abţinere.

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei au aprobat, cu unanimitate de
voturi pentru, proiectul de lege în forma prezentată de Guvernul României.

La punctul 3 al ordinii de zi, proiectul de lege este aprobat de membrii comisiei cu
unanimitate de voturi pentru, în forma prezentată.

La punctul 4 al ordinii de zi, domnul deputat Stănescu Alexandru Octavian
prezintă problemele pe care subcomisia de control parlamentar le va aborda  în cadrul
întâlnirii ce o va avea cu conducerea Ministerului de Interne, la sediul acestuia.

Din numărul total al membrilor Comisiei (26), au absentat 6 deputaţi, după cum
urmează: Paşcu Ioan Mircea şi Ristea Priboi, ambii din Grupul Parlamentar al P.S.D.
(Social – Democrat şi Umanist), Cerchez Metin, din Grupul Parlamentar al Minorităţilor
Naţionale, Sandu Alecu, din Grupul Parlamentar al PD, Drăgănescu Ovidiu-Virgil, din
Grupul Parlamentar al PNL şi Toro Tiberiu, din Grupul Parlamentar al UDMR.

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat
lucrările în ziua de 3  aprilie 2002, având următoarea ordine de zi:
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1.Întâlnire cu domnii Mihnea Motoc, secretar de stat, Alexandru Irimia consilier, ambii
din Ministerul Afacerilor Externe şi deputat Radu Podgoreanu, preşedintele Comisiei
pentru politică externă a Camerei Deputaţilor, pentru informarea membrilor comisiei în
legătură cu unele aspecte ale programului de lobby parlamentar în statele membre
NATO.
2.Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2002 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.92/1996 privind organizarea şi funcţionarea
Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.
3. Discuţii de principiu asupra propunerii legislative pentru modificarea şi      completarea
Legii nr.26/1993 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea   Corpului gardienilor
publici.

 La punctul 1 al ordinii de zi, are loc un larg schimb de opinii şi informaţii în
legătură cu o serie de aspectele pozitive şi negative  ale programului de lobby
parlamentar în statele membre NATO şi, inclusiv pentru îmbunătăţirea modului de
organizare şi desfăşurare a acestuia.

La punctul 2 al ordinii de zi, proiectul de lege este adoptat cu 20 de voturi pentru,
nici un vot împotrivă şi o abţinere.

Discuţiile programate la punctul 3 al ordinei de zi, au fost amânate.
Din numărul total al membrilor Comisiei (26), au absentat 5 deputaţi, după cum

urmează: Paşcu Ioan Mircea, din Grupul Parlamentar al P.S.D. (Social – Democrat şi
Umanist), Cerchez Metin, din Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale, Drăgănescu
Ovidiu-Virgil, din Grupul Parlamentar al PNL, Sandu Alecu, din Grupul Parlamentar al
PD şi Toro Tiberiu, din Grupul Parlamentar al UDMR.

Pentru proiectele de lege dezbătute şi avizate de comisie în zilele de 2 şi 3 aprilie
2002, amendamentele propuse sunt redate în rapoartele acestora.

PREŞEDINTE,

Răzvan IONESCU

Red exp.Ţăranu M.
consult.Florescu M.


