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S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din zilele  de 25,26 şi 27 februarie 2003  
 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 25 februarie 2003, având următoarea ordine de zi: 
 
1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

cetăţeniei române nr.21/1991; 
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea art.19 din Ordonanţa 

Guvernului nr.65/1997 privind regimul paşapoartelor în România şi a art.39 din Legea 
nr.105/1996 privind evidenţa populaţiei şi cartea de identitate; 

3. Dezbaterea şi avizarea în fond, a proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între 
Guvernul României şi Guvernul Republicii Portugheze privind readmisia persoanelor 
aflate in situaţii ilegale, semnat la Lisabona la 26 septembrie 2002; 

4. 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; 

5. Dezbaterea şi avizarea în fond, a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice; 

6. Reexaminarea  în fond a proiectului de Lege privind paza obiectelor, bunurilor, valorilor 
şi protecţia persoanelor. 

La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiei, după ce au analizat propunerea 
legislativă, au hotărât respingerea ei cu unanimitate de voturi, ca fiind lipsită de obiect prin 
intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.160/2002, care suspendă 
aplicarea anumitor dispoziţii din Ordonanţei  Guvernului nr.68/2002, dispoziţii la care face 
referire propunerea de faţă. 
 La punctul 2 al ordinii de zi, Comisia, cu majoritate de voturi pentru, a hotărât 
elaborarea unui aviz favorabil.  

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi 
pentru, avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma adoptată de Senat. 

La punctul 5 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât amânarea dezbaterii asupra 
proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.60/1991 privind organizarea şi 
desfăşurarea adunărilor publice, întrucât acesta necesită un studiu aprofundat. 

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 domnul deputat Ioan Mircea 
Paşcu din Grupul Parlamentar al PSD (Social-Democrat şi Umanist).  
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1. Dezbaterea şi avizarea în fond, a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice; 

2. 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; 

3. Reexaminarea  în fond a proiectului de Lege privind paza obiectelor, bunurilor, valorilor 
şi protecţia persoanelor. 

4. Prezentarea raportului privind controlul asupra activităţii  Serviciului de Protecţie şi Pază, 
de către domnul deputat Dănuţ Săulea  

La punctul 1 al ordinii de zi, proiectul de Lege, propus spre dezbatere comisiei, a fost 
dezbătut pe articole, împreună cu invitaţii din partea Ministerului de Interne, membrii 
comisiei neajungând la un vot final. 

La punctul 2 al ordinii de zi, comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, să elaboreze, 
cu 67 de amendamente admise, un aviz favorabil. Amendamentele admise sau respinse vor fi 
redate în avizul comisiei. 

Dezbaterile pe marginea acestui proiect de Lege ocupând întregul interval de timp 
alocat lucrărilor comisiei, membrii săi au hotărât suspendarea şedinţei şi reluarea discuţiilor în 
şedinţa din ziua următoare. 

Din numărul total al membrilor comisiei (26) a absentat domnul deputat Ioan Mircea 
Paşcu din Grupul Parlamentar al PSD (Social-Democrat şi Umanist). 

 
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările 

în ziua de 27 februarie 2003, contunuând dezbaterile legate de proiectele de Lege aflate pe 
ordinea de zi a zilei precedente. 

La punctul 1 al ordinii de zi, se reiau dezbaterile pe marginea proiectului de Lege 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea 
adunărilor publice, domnii deputaţi Radu Stroe, Timotei Stuparu, Constantin Bucur şi Marcu 
Tudor făcând o serie de amendamente, care au fost însuşite de către comisie. Amendamentele 
admise sau respinse voi fi redate în raportul comisiei.  
 La punctul 2 al ordinii de zi, domnul deputat Ristea Priboi a prezentat raportul 
privind activitatea de control desfăşurate de reprezentanţii comisiei, în cadrul vizitei efectuate 
la Constanţa, în data de 10 februarie 2003. 

La punctul 3 al ordinii de zi, proiectul de Lege privind paza obiectelor, bunurilor, 
valorilor şi protecţia persoanelor nu a primit votul final, ceea ce a făcut ca dezbaterea lui  să 
fie amânată pentru o şedinţă ulterioară.  

Din numărul total al membrilor comisiei (26) au absentat 10 deputaţi, după cum 
urmează: Sorin Frunzăverde din Grupul Parlamentar al PD, Ana Gheorghe din Grupul 
Parlamentar al PSD (Social-Democrat şi Umanist), Ioan Mircea Paşcu din Grupul Parlamentar 
al PSD (Social-Democrat şi Umanist), Costică Canacheu din Grupul Parlamentar al PD, 
Metin Cerchez din Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale, Viorel Gheorghiu din 
Grupul Parlamentar al PSD (Social-Democrat şi Umanist), Alecu Sandu din Grupul 
Parlamentar al PD şi Tiberiu Toro din Grupul Parlamentar al UDMR. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
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