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S I N T E Z A 
lucrărilor Comisiei din zilele de 15 şi 16 septembrie 2005 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat 
lucrările în zilele de 15 şi 16  septembrie 2005, având următoarea ordine de zi:  

1. Dezbaterea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive.  

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 33/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare  în 
domeniul bugetar.  

3. Solicitarea Grupului Parlamentar al Partidului Conservator de revocare a 
domnului deputat Voinea Florea din funcţia de secretar al Comisiei pentru 
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi alegerea în această funcţie a 
domnului deputat Hellvig Eduard Raul. 
La punctul 1 al ordinii de zi, membrii Comisiei au dezbătut pe fond proiectul de 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor 
explozive şi au hotărât, cu unanimitate de voturi pentru, întocmirea unui raport favorabil, 
cu propunerea ca proiectul de lege să fie dezbătut şi adoptat de Plenul Camerei 
Deputaţilor. 

La punctul 2 al ordinii de zi,  au fost analizate măsurile financiare prevăzute de 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.33/2005. Membrii Comisiei au luat la cunoştinţă 
de faptul că, în vederea emiterii avizului comun, proiectul de lege a fost dezbătut şi de 
Comisia pentru apărare, ordine publică şi securitate naţională a Senatului în şedinţă 
separată şi, în acord cu hotărârea acestei comisii senatoriale, au decis avizarea favorabilă 
a  proiectului de lege. 

La punctul 3 al ordinii de zi, datorită faptului că domnul deputat  Hellvig Eduard 
Raul a fost absent motivat de la lucrările Comisiei, a fost amânată confirmarea acestuia în 
funcţia de secretar, până la următoarea şedinţă. 

Din numărul total al membrilor Comisiei (23) a absentat doamnul deputat  Hellvig 
Eduard Raul, din Grupul Parlamentar al PC.  

 
Preşedinte, 

 
Mihai Stănişoară    
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