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R A P O R T
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă

a Guvernului nr.153/2001 pentru aplicarea Rezoluţiei nr.1373 a
Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite privind

combaterea terorismului internaţional

În urma examinării în procedură de urgenţă a proiectului de Lege privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.153/2001 pentru aplicarea
Rezoluţiei nr.1373 a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite
privind combaterea terorismului internaţional, în şedinţa din 13 februarie 2002,
comisia a hotărât, cu  unanimitate de voturi, ca acest proiect de lege să fie supus,
în procedură de urgenţă, spre dezbatere şi adoptare Plenului Camerei Deputaţilor,
în forma adoptată de Senat, la 20 decembrie 2001,  cu respectarea prevederilor
articolului 74 alineatul (2) din Constituţia României.

În raport de obiectul  şi conţinutul său, proiectul  face parte din categoria
legilor ordinare.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

Răzvan IONESCU Ristea PRIBOI

Red. exp.Ţăranu M.
consult.Florescu M.
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Către

BIROUL PERMANENT AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR

Înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.153/2001 pentru aplicarea Rezoluţiei
nr.1373 a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite privind
combaterea terorismului internaţional, trimis comisiei spre dezbatere şi avizare
în fond, în procedură de urgenţă, cu adresa PL nr. 737 din 28 ianuarie 2002,
înregistrat  cu nr. 32/26 din 28 ianuarie 2002.

Prin conţinutul şi obiectul său de reglementare, proiectul  face parte din
categoria legilor ordinare.

La întocmirea raportului, comisia  a avut în vedere:
1. Avizul   Consiliului Legislativ nr.1182/08.11.2001.
2.Avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, nr.31/70 din

06.02.2002.
3.Avizul Comisiei pentru politică externă, nr.XVIII/33/737 din

28.01.2002.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

Răzvan IONESCU Ristea PRIBOI


