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CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru apărare,ordine
publică şi siguranţă  naţională

       Bucureşti, 25.02.2001
       Nr.32/115

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 19 şi 20 februarie 2002

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat
lucrările în zilele de 19 şi 20 februarie 2002, având următoarea ordine de zi:

În ziua de 19 februarie 2002, orele 16.30-18.00
1.Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului  de Lege pentru ratificarea

Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel privind cooperarea în
combaterea traficului ilicit şi a abuzului de droguri şi substanţe psihotrope şi a altor
infracţiuni grave, semnat la Ierusalim la 17 iulie 2001.

2.Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului
între Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone privind colaborarea în
combaterea criminalităţii organizate, a terorismului şi a altor categorii de infracţiuni,
semnat la Varşovia la 11 iulie 2001.

3.Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.28/2002 privind echivalarea studiilor absolvite în instituţiile militare de
învăţământ ale Ministerului de Interne cu studiile din instituţiile civile de învăţământ şi a
stagiului efectuat în funcţii militare în Ministerul de Interne cu stagiul specific funcţiilor
civile.

Înaintea începerii dezbaterii proiectelor aflate pe ordinea de zi, domnul deputat
Răzvan Ionescu informează pe membrii comisiei despre faptul că domnul deputat Ovidiu
Cameliu Petrescu, vicepreşedeinte al Camerei Deputaţilor, este prezent la şedinţa
comisiei pentru a analiza împreună stadiul procesului legislativ la proiectele şi
propunerile legislative cu care comisia a fost sezizată de mai multă vreme, urmând ca pe
această cale să se aprecieze posibilităţile de accelerare a operaţiunilor legislative, a
ritmului dezbaterilor şi a finalizării procedurilor regulamentare.

La punctul 1 al ordinii de zi, proiectul de lege este adoptat cu unanimitate de
voturi pentru.

La punctul 2 al ordinii de zi, lucrările se desfăsoară în acelaşi mod ca la punctul1.
La punctul 3 al ordinii de zi, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr.28/2002 privind echivalarea studiilor absolvite în instituţiile militare de
învăţământ ale Ministerului de Interne cu studiile din instituţiile civile de învăţământ şi a
stagiului efectuat în funcţii militare în Ministerul de Interne cu stagiul specific funcţiilor
civile a fost supus votului final, fiind adoptat cu unanimitate de voturi pentru, cu un
amendament admis, al domnului deputat Timotei Stuparu.

Din numărul total al membrilor Comisiei (26), au absentat 7 deputaţi, după cum
urmează: Valentin Vasilescu şi Iriza Marius, ambii din Grupul Parlamentar al P.R.M.,
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Paşcu Ioan Mircea şi Voinea Florea, ambii din Grupul Parlamentar al P.S.D. (Social –
Democrat şi Umanist), Cerchez Metin, din Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale,
Frunzăverde Sorin, din Grupul Parlamentar al PD şi Boiangiu Cornel, din Grupul
Parlamentar al PNL.

În ziua de 20 februarie 2002, orele 9.00-16.00
1.Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei

Guvernului nr.18/2002 privind funcţionarea sistemului naţional unic pentru apeluri de
urgenţă.

2.Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi perioadelor de
odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere naţionale.

3.Audierea, la sediul comisiei, a  comandantului Unităţii Militare 0962 Bucureşti
precum şi a locţiitorului acestuia.

La punctul 1 al ordinii de zi,  membrii comisiei au aprobat cu unanimitate de
voturi proiectul supus dezbaterii, cu amendamente admise, propuse de domnul deputat
Virgil Popescu.

La punctul 2 al ordinii de zi, proiectul a fost aprobat cu unanimitate de voturi, în
forma prezentată.

La punctul 3 al ordinii de zi, a avut loc audierea domnului general de divizie
Virgil Ardeleanu, comandantul Unităţii Militare 0962, precum şi a locţiitorului acestuia,
domnul general de brigadă Constantin Dârnă, în legătură cu pierderea unor documente
secrete de către un ofiţer din subordine.

Din numărul total al membrilor Comisiei (26), au absentat 4 deputaţi, după cum
urmează: Paşcu Ioan Mircea, şi Voinea Florea, ambii din Grupul Parlamentar al P.S.D.
(Social – Democrat şi Umanist), Cerchez Metin, din Grupul Parlamentar al Minorităţilor
Naţionale şi Cornel Boiangiu, din Grupul Parlamentar al PNL.
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