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S I N T E Z A 
lucrărilor Comisiei din zilele de 8, 9 şi 10 februarie 2005 

 
În zilele de 8, 9 şi 10 februarie 2005, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările, având următoarea ordine de zi: 

 

 Audierea, în şedinţă comună a Comisiilor pentru apărare ale Senatului şi 

Camerei Deputaţilor, a domnului subcomisar Constantin Duvac, directorul 

Corpului de control al inspectorului general al Poliţiei Române;                          

8 februarie 2005, între orele 14.00-15.30 

 Audierea,  în şedinţă comună a Comisiilor pentru Apărare ale Senatului şi 

Camerei Deputaţilor, a domnului col. Ovidiu Stoian, directorul Direcţiei 

Generale de Protecţie şi Anticorupţie din subordinea Ministerului Justiţiei ;       

8 februarie 2005, între orele 15.00-17.00 

 Dezbaterea Regulamentului de funcţionare a Comisiei; 9 şi 10 februarie 2005, 

între orele 9.30-16.30 

 

În ziua de 8 februarie 2005, Comisiile pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională din Camera Deputaţilor şi Senat au audiat în şedinţă comună pe domnul 

subcomisar Constantin Duvac, directorul Corpului de Control al inspectorului general al 

Poliţiei Române şi pe domnul col. Ovidiu Stoian, directorul Direcţiei Generale de 

Protecţie şi Anticorupţie din subordinea Ministerului Justiţiei. Aceste audieri s-au 

desfăşurat în baza atribuţiilor de control parlamentar asupra activităţii instituţiilor din 

domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, pe care le au cele două comisii 

permanente. 

aparare



Înregistrarea, în format electronic, a audierilor se află la biroul staff-ului comisiei 

şi poate fi consultată de către deputaţi. 

 

 La finalul şedinţei, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a 

hotărât ca în zilele de 9 şi 10 februarie 2005, membrii comisiei să studieze individual 

proiectul Regulamentului de funcţionare a Comisiei, aceasta urmând să fie dezbătut 

săptămâna următoare. 

 

 În zilele de 8, 9 şi 10 februarie 2005, din numărul total al membrilor Comisiei 

(21) nu a absentat nici un deputat. 

 
 
 
 

Preşedinte, 
 
 

Mihai Stănişoară   
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