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S I N T E Z A 
lucrărilor Comisiei din ziua de 14 noiembrie 2002 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările
în ziua de 14 noiembrie 2002, având următoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.144/2002 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002.

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Gărzii civile şi a patrulelor cetăţeneşti.

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.123/2001 privind
regimul străinilor în România.

În deschiderea şedinţei domnul deputat Răzvan Ionescu a informat membrii comisiei
că la comisie au fost primite două materiale ce pot fi studiate în biroul său, timp de o
săptămână:
• un exemplar al Planului de Pregătire a Aderării României la Nato, ciclul IV;
• raportul Ministerului de Interne, întocmit în urma controlului parlamentar efectuat la acest

minister.
La punctul 1 al ordinii de zi, Comisia, a hotărât cu majoritate de voturi pentru avizarea

favorabilă a proiectului de Lege.
La punctul 2 al ordinii de zi, Comisia, a hotărât cu unanimitate de voturi pentru

respingerea propunerii legislative.
La punctul 3 al ordinii de zi, Comisia, a hotărât cu unanimitate de voturi pentru

amânarea dezbaterilor pentru şedinţa viitoare.
Din numărul total al membrilor comisiei (26) au absentat 8 deputaţi, dintre

care 1 motivat, după cum urmează:  Dorel Bahrin, Viorel Gheorghiu, Ioan Mircea Paşcu şi
Florea Voinea din Grupul Parlamentar al PSD (Social-Democrat şi Umanist),Cornel Boiengiu
(fără apartenenţă la un grup parlamentar), Metin Cerchez din Grupul Parlamentar al
Minorităţilor Naţionale, Alecu Sandu din Grupul Parlamentar al PD şi Toro Tiberiu din
Grupul Parlamentar al UDMR.

                       PREŞEDINTE,

                           Răzvan IONESCU
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