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S I N T E Z A 
lucrărilor Comisiei din zilele  de 11 şi 13 februarie 2003 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările
în ziua de 11 februarie 2003, având următoarea ordine de zi:

1. Examinarea scrisorii preşedintelui României adresată celor două Camere ale
Parlamentului, pentru a aproba participării României la Coaliţia antiirakiană. .

2. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă , a proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.153/2002 privind organizarea şi
funcţionarea Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat.

3. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.180/2002 privind creşterile salariale ce
se vor acorda în anul 2003 personalului militar din instituţiile publice de apărare
naţională, ordine publică şi siguranţă naţională.

4. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.178/2002 pentru recompensarea
personalului Ministerului Apărării Naţionale care a participat la activităţile desfăşurate în
cadrul procesului de aderare a României la NATO.

5. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă a  proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.169/2002 pentru completarea articolului
58 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare.

6. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.189/2002 privind operaţiunile compensatorii
referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională.

7. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

8. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, aproiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.160/2002 privind suspendarea unor dispoziţii din
Legea cetăţeniei române nr.21/1991.
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La punctul 1 al ordinii de zi, proiectul de hotărâre şi raportul comun al cel două
comisii pentru apărare din Camera Deputaţilor şi Senat au fost adoptate cu unanimitate de
voturi.

La punctul 2 al ordinii de zi, Comisia, cu majoritate de voturi pentru, a hotărât
elaborarea, cu amendamente, a unui aviz favorabil. Amendamentele admise sau respinse vor
fi redate în avizul comisiei.

La punctul 5 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi
pentru, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de Senat.

Discuţiile prelungindu-se peste ora alocată lucrărilor şedinţei, membrii comisiei au
hotărât amânarea dezbaterii celorlalte puncte de pe ordinea de zi, pentru şedinţa următoare.

Din numărul total al membrilor comisiei (26), a absentat nemotivat, de la această
şedinţă, domnul deputat Metin Cerchez din Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale. 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările
în ziua de 13 februarie 2003, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.180/2002 privind creşterile salariale ce
se vor acorda în anul 2003 personalului militar din instituţiile publice de apărare
naţională, ordine publică şi siguranţă naţională.

2. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.178/2002 pentru recompensarea
personalului Ministerului Apărării Naţionale care a participat la activităţile desfăşurate în
cadrul procesului de aderare a României la NATO.

3. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.189/2002 privind operaţiunile compensatorii
referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională.

4. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, aproiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.160/2002 privind suspendarea unor dispoziţii din
Legea cetăţeniei române nr.21/1991.

5. Dezbaterea şi avizarea în fond, a proiectului de Lege pentru ratificarea acordului între
Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare, semnat la Arad la 17 octombrie 2002,
privind modificarea articolului 1 din Acordul între Guvernul României şi Guvernul
Republicii Ungare privind protecţia reciprocă a schimbului de informaţii militare secrete
de stat, semnat la Debrecen la 17 februarie 1997.

6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.32/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de
muncă.

7. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor
fizice.

La punctul 1 al ordinii de zi, proiectul de Lege, propus spre dezbatere comisiei, a fost
avizat favorabil cu unanimitate de voturi.

La punctul 2 al ordinii de zi, comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, să elaboreze
un aviz favorabil prezentului proiect de Lege.

La punctul 3 al ordinii de zi, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele
de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională , a fost avizat
favorabil, cu unanimitatea voturilor membrilor comisiei.

La punctul 4 al ordinii de zi, proiectul de Lege a fost discutat pe larg împreună cu
invitaţii, după care s-a hotărât avizarea sa favorabilă, cu unanumitate de voturi.
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La punctul 5 al ordinii de zi, comisia, ascultând punctul de vedere al invitatului din
partea MapN, domnul lt. Ilie Florentin, a hotărât avizarea favorabilă a proiectului de Lege, cu
unanimitate de voturi.

La punctul 6 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi
pentru, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de Senat.

La punctul 7 al ordinii de zi, Comisia, cu unanimitate de voturi pentru, a hotărât
elaborarea, cu amendamente, a unui aviz favorabil, cu condiţia completării prevederilor
ordonanţei în cel mai scurt timp posibil, de către responsabilii din Ministerul de Interne.
Amendamentele admise sau respinse vor fi redate în avizul comisiei.

Din numărul total al membrilor comisiei (26) au absentat 5 deputaţi, dintre care 1
motivat, după cum urmează: Ioan Mircea Paşcu din Grupul Parlamentar al PSD (Social-
Democrat şi Umanist), Metin Cerchez din Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale,
Ristea Priboi din Grupul Parlamentar al PSD (Social-Democrat şi Umanist), Sorin
Frunzăverde din Grupul Parlamentar al PD şi Constantin Bucur din Grupul Parlamentar al
PRM.

                 

PREŞEDINTE,
Răzvan IONESCU
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