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S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din zilele  de 4 şi 5 martie 2003  
 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 4 martie 2003, având următoarea ordine de zi: 

 
1. Dezbaterea şi avizarea în fond, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.1/2003 pentru ratificarea Convenţiei complementare dintre Ministerul de 
Interne din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind 
continuarea finanţării lucrărilor de reparaţii, amenajări şi dotări cu mobilier şi material 
didactic a localului Şcolii de Aplicaţii a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 9 
iunie 2002; 

2. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a  proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei 
costiere; 

3. Dezbaterea raportului Consiliului Suprem de Apărare a Ţării privind activitatea 
desfăşurată în  anul 2002; 

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

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

La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei, după formularea unor amendamente, 
au hotărât avizarea favorabilă a proiectului de Lege privind paza obiectelor, bunurilor, 
valorilor şi protecţia persoanelor.Amendamentele admise sau respinse vor fi redate în raportul 
comisiei. 

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), au absentat domnii deputaţi Ioan Mircea 
Paşcu din Grupul Parlamentar al PSD (Social-Democrat şi Umanist) şi Ristea Priboi, de la 
acelaşi grup parlamentar. 
  

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările 
în ziua de 5 martie 2003, reluând dezbaterile pe marginea proiectelor aflate pe ordinea de zi a 
zilei precedente. 

La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiei, împreună cu domnul general Viorel 
Bârloiu, dezbat, pe baza raportului CSAT privind activitatea desfăşurată în  anul 2002, 
probleme legate de programul de parteneriat România - NATO, restructurarea armatei române 
în anul 2003, reducerea duratei serviciului militar şi abrogarea obligativităţii acestuia, precum 
şi identificarea, prevenirea şi limitarea riscurilor la adresa securităţii naţionale. În urma 
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discuţiilor, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Camera 
Deputaţilor, avizează favorabil acest raport de activitate al CSAT-ului, printr-un raport comun 
cu comisia similară din Senat. 

La punctul 2 al ordinii de zi, avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.1/2003 pentru ratificarea Convenţiei complementare dintre 
Ministerul de Interne din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză 
privind continuarea finanţării lucrărilor de reparaţii, amenajări şi dotări cu mobilier şi material 
didactic a localului Şcolii de Aplicaţii a Jandarmeriei Române, propus spre dezbatere 
comisiei, a fost amânată pentru o şedinţă ulterioară, în aşteptarea avizului din partea comisiei 
pentru buget. 

La punctul 3 al ordinii de zi, comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, să elaboreze,  
un aviz favorabil proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere. Amendamentele admise sau 
respinse vor fi redate în avizul comisiei. 

Din numărul total al membrilor comisiei (26), au absentat domnii deputaţi Ioan Mircea 
Paşcu din Grupul Parlamentar al PSD (Social-Democrat şi Umanist) şi Ristea Priboi, de la 
acelaşi grup parlamentar. 

 
 
 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
                                                Răzvan IONESCU 
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