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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru apărare,ordine
publică şi siguranţă  naţională

       Bucureşti, 18.04.2001
       Nr.32/259

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 16 şi 17 aprilie 2002

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat
lucrările în ziua de 16  aprilie 2002, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr.170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului
de reorganizare a sectorului producţiei de apărare.

2. Dezbatera şi avizarea în procedură de urgenţă a proectului de Lege pentru
respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2002 pentru modificarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.170/2001 privind atenuarea impactului social
ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului producţiei de apărare.

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind programele de Offset.
La punctele 1 şi 2 ale ordinii de zi, cu majoritate de voturi pentru, membrii comisiei

au hotărât avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a
procesului de reorganizare a sectorul producţiei de apărare, în forma iniţiată de Guvern,
cu modificările pe care acesta le-a adoptat ulterior prin ordonanţa de urgenţă nr.15/2002.
Au aprobat, deasemenea proectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.15/2002 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a
sectorului producţiei de apărare.
 La punctul 3 al ordinii de zi, dezbaterea în vederea aprobării propunerii legislative
privind programele de Offset s-a amânat pentru ziua de 17 aprilie 2002, întrucât invitaţii
nu au fost prezenţi.

Din numărul total al membrilor Comisiei (26), au absentat 4 deputaţi, după cum
urmează: Paşcu Ioan Mircea, Răzvan Ionescu şi Ristea Priboi, toţi din Grupul
Parlamentar al P.S.D. (Social – Democrat şi Umanist) şi Drăgănescu Ovidiu-Virgil, din
Grupul Parlamentar al PNL.

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat
lucrările în ziua de 17  aprilie 2002, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă

a Guvernului nr.30/2002 pentru modificarea unor anexe la Legea bugetului de stat pe
anul 2002, nr.743/2001, precum şi a unor alte acte normative.

2. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2002 privind Parchetul Naţional
Anticorupţie.
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3. Dezbatera şi avizarea în fond a proiectului de lege pentru ratificarea Acordului
referitor la traficul ilicit pe mare, adoptat la Strasbourg la 31 ianuarie 1995, în
aplicarea articolului 17 din Convenţia Naţiunilor Unite împotriva traficului ilicit de
stupefiante şi substanţe psihotrope, întocmită la Viena la 20 decembrie 1988.

4. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă a Guvernului nr.14/2002
pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi
Organizaţia Naţiunilor Unite privind contribuţia cu resurse la unitatea specială de
poliţie din Kosovo, semnat la New York la 11 februarie 2002.

5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind programele de Offset.
La punctul 1 al ordinii de zi, proiectul de lege privind aprobarea respectivei

ordonanţe de urgenţă este aprobat de către membrii comisiei cu unanimitate de voturi
pentru.

La punctul 2 al ordinii de zi,  cu unanimitate de voturi pentru, membrii comisiei
hotărăsc amânarea dezbaterii proiectului de lege pentru săptămâna care urmează, când
iniţiatorul va trebui să prezinte comisiei materiale comparative şi prevederi internaţionale
în domeniu, precum şi alte documente pe care iniţiatorul le consideră necesare.

La punctul 3 al ordinii de zi,  proiectul de lege  a fost adoptat cu unanimitate de
voturi pentru.

La punctul 4 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost adoptat cu unanimitate de voturi
pentru.

La punctul 5 al ordinii de zi, în urma discuţiilor purtate pe marginea propunerii
legislative, domnul deputat Gheorghe Ana propus membrilor comisiei amânarea
dezbaterilor până miercuri, 24 aprilie, când experţii comisiei vor trebui să prezinte în
şedinţă un document comparativ, conţinând asemănările şi deosebirile dintre cele două
iniţiative legislative.

Cu unanimitate de voturi pentru, propunerea domnului deputat Ana Georghe a fost
aprobată, urmând ca la viitoarea şedinţă  domnul deputat Valeriu Zgonea  să prezinte, în
urma  solicitării domnului deputat Octavian Stănescu, documente de drept comparat.

Din numărul total al membrilor Comisiei (26), au absentat 4 deputaţi, după cum
urmează: Paşcu Ioan Mircea, Răzvan Ionescu şi Ristea Priboi, toţi din Grupul
Parlamentar al P.S.D. (Social – Democrat şi Umanist) şi Drăgănescu Ovidiu-Virgil, din
Grupul Parlamentar al PNL  şi Sandu Alecu, din Grupul Parlamentar al PD.

Pentru proiectele de lege dezbătute şi avizate de comisie în zilele de 16 şi 17 aprilie
2002, amendamentele propuse sunt redate în rapoartele şi avizele acestora.
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