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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din ziua de 6 februarie 2002

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi-
a desfăşurat activităţile în ziua de 6 februarie 2002, între orele 9.30 –
17.30, după următorul program:

La ora 9.30, membrii comisiei s-au deplasat  la sediul
Ministerului Apărării Naţionale, unde s-au desfăşurat unele activităţi
specifice controlului parlamentar, la Direcţia Informaţii şi
Reprezentare Militară şi la Direcţia Siguranţă Militară, din cadrul
Direcţiei Generale de Informaţii a Apărării, până la ora 12.00.

În pauza dintre orele 12.00 şi 14.30, domnul deputat Răzvan
Ionescu, împreună, cu alţi membri ai comisiei, a participat la şedinţa
de mediere a Legii privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei
Române, care s-a desfăşurat la sediul Senatului.

Între orele 14.30 – 17.30 a avut loc şedinţa comisiei, cu
următoarea ordine de zi:

1.Reexaminarea în fond a propunerii legislative privind
protecţia informaţiilor clasificate.

2.Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a  proiectului
de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
179/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 271/2000 privind regimul activităţilor de transport,
comercializare şi recuperare a ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi
etanului lichid (aviz, la Comisia pentru industrii şi servicii, cu termen
de depunere a raportului:12 februarie 2002).

3. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 194/2001 privind modificarea şi completarea
Ordonanţei  Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi
condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate,
potrivit legii, în proprietatea privată a statului (aviz, la Comisia pentru
buget, finanţe şi bănci, cu termen de depunere a raportului:12
februarie 2002).



La primul punct al ordinii de zi, în sală au fost prezenţi şi
membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, precum şi
doamna deputat Mona Muscă, din Grupul Parlamentar al PNL. Au
fost rediscutate articolele 6 alin. (3), 15 lit.e), 16 alin.(2) şi 19 lit.a),
finalizarea dezbaterilor urmând a avea loc în săptămâna următoare.

Punctele 2 şi 3 de pe ordinea de zi nu au fost dezbătute, datorită
orelor înaintate.

Din numărul total al membrilor Comisiei (25), au absentat 2
deputaţi, după cum urmează: Constantin Bucur, din Grupul
Parlamentar al P.R.M. şi Paşcu Ioan Mircea, din Grupul Parlamentar
al P.S.D. (Social – Democrat şi Umanist).
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