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S I N T E Z A 
lucrărilor Comisiei din ziua  de 23 septembrie 2005 

 
 
 
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat 

lucrările în ziua de 23 septembrie 2005, având următoarea ordine de zi:  
 

 
1. Dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.120/2005 privind operaţionalizarea Direcţiei generale anticorupţie 
din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

2. Dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a 
Guvernului nr. 113/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor. 

3. Dezbaterea propunerii legislative privind comunitatea de informaţii pentru 
securitatea naţională a României. 

4. Dezbaterea propunerii legislative privind organizarea şi funcţionarea Serviciului 
Român de Informaţii. 
 
La punctul 1 al ordinii de zi, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.120/2005 privind operaţionalizarea Direcţiei generale 
anticorupţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor a fost dezbătut în şedinţa 
comună a Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi Comisiei  
juridice, de disciplină şi imunităţi. În urma dezbaterii comisiile au hotărât, cu unanimitate 
de voturi pentru, întocmirea unui raport favorabil, cu propunerea ca proiectul de lege să 
fie dezbătut şi adoptat de Plenul Camerei Deputaţilor. Amendamentele admise sau 
repinse sunt cuprinse în raport.  

 

aparare



 

La punctul 2 al ordinii de zi,  au fost analizate şi dezbătute prevederile proiectului 
de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 113/2005 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind 
regimul străinilor, la finalul cărora membrii comisiei au hotărât întocmirea unui raport 
favorabil. Amendamentele admise sau respinse sunt cuprinse în raportul comisiei. 

 
Dezbaterea punctelor 3 şi 4 ale ordinii de zi, a fost amânată datorită  prelungirii 

dezbaterilor asupra proiectelor înscrise la punctele 1 şi 2 pe ordinea de zi, fapt ce a 
determinat depăşirea timpul stabilit prin program pentru desfăşurarea şedinţelor de 
comisie.  
 

Din numărul total al membrilor Comisiei (23) au absentat domnii deputaţi: 
Oancea Viorel şi Calimente Mihăiţă din Grupul parlamentar al PNL, Mircovici Niculae 
din Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale, Costică Canacheu din Grupul 
parlamentar al PD şi Paşcu Ioan Mircea din grupul parlamentar al PSD. 

 
Pentru această şedinţă, conform art. 48 alin. (4) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor au fost înlocuiţi prin împuternicirile scrise ale liderilor de grup parlamentar: 
domnul deputat Mircovici Niculae din Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale cu 
doamna deputat Oana Manolescu; domnul deputat Costică Canacheu din Grupul 
parlamentar al PD cu domnul deputat Iliescu Valentin; domnul deputat Hellvig Eduard 
Raul din Grupul paralmetar al PC cu doamna deputat Ionica Constanţa; domnul deputat 
Oancea Viorel din Grupul parlamentar al PNL cu domnul deputat Strungă Emil; domnul 
deputat Calimente Mihăiţă din Grupul parlamentar al PNL cu domnul deputat Mănescu 
Rareş şi domnul deputat Paşcu Ioan Mircea din grupul parlamentar al PSD cu domnul 
deputat Ion Stan.   

 
 
 
 

Preşedinte, 
 
 

Mihai Stănişoară    
 
 


