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S I N T E Z A 
lucrărilor Comisiei din zilele de 10, 11 şi 12 septembrie 2002 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările
în ziua de marţi, 10 septembrie 2002 între orele 8.30– 11.30 şi între orele 15.00 – 16.30 având
următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului

nr.42/2002 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2002.
2. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă a proiectului de Lege privind prevenirea şi

combaterea criminalităţii organizate.
3. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă a proiectului de Lege pentru aprobarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2002 pentru modificarea şi completarea Legii
cetăţeniei române nr.21/1991.

4. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă a proiectului de Lege pentru ratificarea
Convenţiei Naţiunilor Unite împotiva criminalităţii transnaţionale organizate, a
Protocolului privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special
al femeilor şi copiilor, adiţional la Comvenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii
transnaţionale organizate, precum şi a Protocolului împotriva traficului ilegal de migraţii
pe calea terestră, a aerului şi pe mare, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva
criminalităţii transnaţionale organizate, adoptate la New York, la 15 noiembrie 2002.

5. Continuarea dezbaterilor şi avizarea în fond a proiectului de Lege privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

La punctul 1 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost admis cu unanimitate de voturi
pentru.

La punctul 2 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost admis, cu unanimitate de voturi
pentru, în forma adoptată de Senat.

La punctul 3 al ordinii de zi, Comisia a hotărât că elaborarea unui aviz este tardivă,
deoarece Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, sesizată în fond cu acest proiect de lege,
a întocmit Raportul.

La punctul 4 al ordinii de zi, Comisia a hotărât că elaborarea unui aviz este tardivă,
deoarece acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în şedinţa din 09.09.2002.

La punctul 5 al ordinii de zi, Comisia a continuat dezbaterea, pe articole a prevederilor
proiectului de lege şi a amendamentelor depuse. Amendamentele admise sau respinse sunt
redate în Raportul Comisiei.

În urma discuţiilor, membrii comisiei au hotărât ca dezbaterea proiectului de lege să
fie amânată pentru o şedinţă viitoare.
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Pentru că dezbaterile pentru proiectele de lege prevăzute pe ordinea de zi au fost
finalizate, Comisia a hotărât ca în continuare să se discute proiectele de lege stabilite pentru
ziua de miercuri, 11 septembrie 2002.
1. Dezbaterea în fond şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege pentru

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.72/2002 pentru modificarea art.42 din
Legea nr.14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii.

2. Dezbaterea în fond şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2002 pentru modificarea Legii
apărării naţionale a României nr.45/1994.

3. Dezbaterea în fond şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2002 privind industria de apărare.

 La punctul 1 al ordinii de zi, Comisia a adoptat cu unanimitate de de voturi pentru,
hotărârea privind admiterea proiectului de lege în forma prezentată.

La punctul 2 al ordinii de zi, Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi pentru,
hotărârea privind avizarea favorabilă a proiectului de lege.

La punctul 3 al ordinii de zi, Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi pentru,
hotărârea privind avizarea proiectului de lege.

La încheierea lucrărilor şedinţei, membrii comisiei au stabilit un nou program pentru
ziua de miercuri, 11 septembrie 2002.

Din numărul total al membrilor comisiei (26) au absentat 6 deputaţi, dintre care 1
motivat, după cum urmează: Sorin Frunzăverde, Costică Canacheu şi Alecu Sandu din Grupul
Parlamentar al PD, Ioan Mircea Paşcu din Grupul Parlamentar PSD (Social-Democrat şi
Umanist), Radu Stroe din Grupul Parlamentar al PNL şi Valentin Vasilescu din Grupul
Parlamentar al PRM .

 În ziua de miercuri, 11 septembrie 2002, între orele 09.00 – 13.45, Comisia pentru
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat activitatea stabilită la şedinţa din
10 septembrie 2002, având următoarea ordine de zi:
1. Membrii comisiei au participat la Conferinţa internaţională “Solidaritate împotriva

terorismului, aceasta s-a desfăşura la Palatul Cotroceni, Sala Unirii, între orele 09.00-
12.45.

2. Membrii comisiei au primit vizita oficială în România a unei delegaţii parlamentare
britanice, condusă de domnul Richard Spring, membru al Camerei Comunelor şi membru
marcant al Partidului Conservator. 

3. Membrii comisiei au primit vizita oficială a delegaţiei militare condusă de domnul Andres
Troldborg, secretar permanent în Ministerul Apărării al Regatului Danemarcei. Aceasta s-
a desfăşurat în sala de şedinţe a Comisiei pentru apărare, între orele 13.15 – 13.45.

Din numărul total al membrilor comisiei (26) au absentat 7 deputaţi, dintre care 1
motivat, după cum urmează: Ioan Mircea Paşcu, Stuparu Timotei şi Mitu Octavian din Grupul
Parlamentar PSD (Social Democrat şi Umanist), Valentin Vasilescu şi Marius Iriza din
Grupul Parlamentar al PRM, Cerchez Metin din Grupul Parlamentar al Minorităţilor
Naţionale şi Alecu Sandu din Grupul Parlamentar al PD.

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările
în ziua joi, 12 septembrie 2002 între orele 8.30– 12.30, având următoarea ordine de zi:

 Continuarea dezbaterilor şi avizarea proiectului de Lege privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

Dezbaterile proiectului de lege au fost reluate de la Capitolul II, Secţiunea a 4-a,
Articolul 20. Amendamentele admise sau repinse sunt redate în Raportul Comisiei. 

Comisia a hotărât ca dezbaterea proiectului de lege să fie reluată într-o şedinţă
viitoare.

Din numărul total al membrilor comisiei (26) au absentat 8 deputaţi, dintre care 1
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motivat, după cum urmează: Ovidiu-Virgil Drăgănescu şi Alecu Sandu din Grupul
Parlamentar al PD, Dorel Bahrin, Ioan Mircea Paşcu, Timotei Stuparu şi Florea Voinea din
Grupul Parlamentar al PSD (Social Democrat şi Umanist), Metin Cerchez din Grupul
Parlamentar al Minorităţilor Naţionale şi Valentin Vasilescu din Grupul Parlamentar al PRM .

                               PREŞEDINTE,
                                Răzvan IONESCU
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