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P R O C E S – V E R B A L
al şedinţei Comisiei din ziua de 14 noiembrie 2002 

Joi, 14 noiembrie 2002, între orele 8.30-12.30  la lucrările şedinţei sunt prezenţi 18
deputaţi, fiind absent, motivat 1 deputat şi nemotivat 7 deputaţi.

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Răzvan Ionescu, preşedintele
comisiei.

Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi pentru, 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 avizare 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 Răzvan Ionescu informează membrii comisiei că au
fost primite două materiale ce pot fi studiate în biroul său, timp de o săptămână:
• un exemplar al Planul Naţional de Pregătire a Aderării  României la NATO, ciclul IV.

Materialul are, potrivit legislaţiei interne, un caracter de secret de serviciu ;
• raportul Ministerului de Interne, întocmit în urma controlului parlamentar efectuat la acest

minister. 
Domnul deputat Valentin Vasilescu solicită transferarea de la subcomisia Agenţiei

Naţionale de Control al Exporturilor Strategice şi al Interzicerii Armelor Chimice la
subcomisia Direcţiei Generale a Penitenciarelor. 

După aceste precizări, membrii comisiei încep dezbaterile asupra proiectelor şi
propunerilor legislative, înscrise pe ordinea de zi. Se trece la dezbaterea proiectului de Lege
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.144/2002 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2002, înscris pe ordinea de zi la punctul 1. Au loc discuţii cu caracter
general în cadrul cărora îşi exprimă punctele de vedere domnii deputaţi. În urma supunerii la
vot, membrii comisiei adoptă cu majoritate de voturi pentru elaborarea unui aviz favorabil.
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Şedinţa continuă cu dezbaterea propunerii legislative privind înfiinţarea, organizarea
şi funcţionarea Gărzii civile şi a patrulelor cetăţeneşti, înscrisă la punctul 2 pe ordinea de zi.

Prezentarea prevederilor propunerii legislative este făcută de domnul deputat Răzvan
Ionescu în urma căreia, membrii comisiei decid, cu unanimitate de voturi pentru respingerea
acesteia. 

Argumentele pentru care comisia respinge această propunere legislativă sunt:
• în ansamblul ei, propunerea legislativă nu este în concordanţă cu cerinţele principiului

unicităţii reglementărilor în materie şi al celui de evitare a paralelismelor, potrivit art.12 şi
14 din Legea nr.24/2000;

• conţine prevederi contradictorii, inclusiv cu reglamentările legale în vigoare;
• prezintă deficienţe pe planul redactării şi al respectării normelor de tehnică legislativă;
• Consiliul Legislativ a avizat negativ această iniţiativă legislativă;
• Guvernul, în punctul său de vedere, nu susţine adoptarea propunerii legislative;
• Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia penru administraţie publică, amenajarea

teritoriului şi echilibrului ecologic, au transmis avize de respingere.
La punctul al treilea al ordinii de zi, membrii comisiei continuă dezbatea proiectului

de Lege pentru completarea Legii nr.123/2001 privind regimul străinilor în România.
 Domnul deputat Costică Canacheu solicită unele lămuriri cu privire la înţelesul

expresiei “date certe”, precizând că acestea au fost cerute reprezentanţilor Ministerului de
Interne, încă de data trecută.

Considerând necesară prezenţa reprezentanţilor Ministerului de Interne şi Ministerului
Justiţiei pentru clarificarea aspectelor legate de cele menţionate, domnul deputat Răzvan
Ionescu propune amânarea dezbaterilor pentru o viitoare şedinţă. În urma supunerii la vot,
membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi pentru, amânarea dezbaterilor.

                                      PREŞEDINTE,

                                        Răzvan IONESCU   
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