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S I N T E Z A 
lucrărilor Comisiei din zilele de 24, 25 şi 26 septembrie 2002 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările
în zilele de 24, 25 şi 26 septembrie 2002, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea în fond şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între

Guvernul României, Guvernul Republicii Slovace, Cabinetul de Miniştri al Ucrainei şi
Guvernul Republicii Ungare privind înfiinţarea batalionului multinaţional de geniu,
semnat la Budapesta la 18 ianuarie 2002. 

2. Dezbaterea în fond şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între
Guvernul României şi Guvernul Regatului Suediei privind protecţia informaţiilor secrete
din domeniul apărării, semnat la Bucureşti la 9 aprilie 2002. 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind circulaţia pe drumurile publice. 
4. Continuarea dezbaterilor şi avizarea proiectului de Lege privind paza obiectivelor,

bunurilor şi protecţia persoanelor.

La punctul 1 al ordinii de zi, Comisia, cu unanimitate de voturi pentru, a hotărât
elaborarea unui raport în forma prezentată.

La punctul 2 al ordinii de zi, Comisia, cu unanimitate de voturi pentru, a hotărât
elaborarea unui raport în forma prezentată.

La punctul 3 al ordinii de zi, Comisia, cu unanimitate de voturi pentru, a hotărât
elaborarea, cu amendamente, a unui aviz favorabil. Amendamentele admise sau respinse sunt
redate în Avizul Comisiei.

La punctul 4 al ordinii de zi, s-a continuat dezbaterea pe articole a prevederilor
proiectului de lege. Discuţiile pe marginea acestuia au fost finalizate, urmând, ca într-o
şedinţă viitoare să se treacă la votarea pe articole. Amendamentele admise sau respinse sunt
redate în Raportul Comisiei. 

În ziua de marţi, 24 septembrie 2002, din numărul total al membrilor comisiei (26)
au absentat 4 deputaţi, dintre care 2 motivaţi, după cum urmează: Răzvan Ionescu, Ioan
Mircea Paşcu din Grupul Parlamentar al PSD (Social-Democrat şi Umanist), Marcu Tudor din
Grupul Parlamentar al PRM şi Alecu Sandu din Grupul Parlamentar al PD.

În ziua de miercuri, 25 septembrie 2002, din numărul total al membrilor comisiei
(26) au absentat 4 deputaţi, dintre care 2 motivaţi, după cum urmează: Răzvan Ionescu, Ioan
Mircea Paşcu din Grupul Parlamentar al PSD (Social-Democrat şi Umanist), Marcu Tudor din
Grupul Parlamentar al PRM şi Alecu Sandu din Grupul Parlamentar al PD.

În ziua de joi, 26 septembrie 2002, din numărul total al membrilor comisiei (26) au
absentat 4 deputaţi, dintre care 2 motivaţi, după cum urmează: Răzvan Ionescu, Ioan Mircea
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Paşcu din Grupul Parlamentar al PSD (Social-Democrat şi Umanist), Marcu Tudor din Grupul
Parlamentar al PRM şi Alecu Sandu din Grupul Parlamentar al PD.

           VICEPREŞEDINTE,                                                                      SECRETAR,
                           
               Ovidiu Virgil  DRĂGĂNESCU                                                      Ristea PRIBOI
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