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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru apărare,ordine
publică şi siguranţă  naţională

       Bucureşti, 07.03.2001
       Nr.32/157

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 5 şi 6 martie 2002

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat
lucrările în zilele de 5 şi 6 martie 2002, având următoarea ordine de zi:

În ziua de 5 martie 2002, orele 15.00-18.00

La punctul I al ordinii de zi, lucrările şedinţei au fost conduse de vicepreşedintele
Comisiei, domnul deputat Ovidiu-Virgil Drăgănescu.

Ofiţerii care au fost avansaţi în gradul de general de brigadă şi generalii avansaţi
în gradul următor (în număr de 6), şi-au prezentat activitatea în armată şi au răspuns la
întrebările adresate de membrii comisiei.

La punctul I.1 al ordinii de zi, lucrările au fost conduse de domnul deputat Marcu
Tudor, vicepreşedinte al comisiei.

Membrii comisiei au hotărât amânarea dezbaterii proiectului de lege în vederea
clarificării unor aspecte de fond.

La punctul I.2 al ordinii de zi, acordul este discutat articol cu articol şi proiectul
de legea este adoptat cu unanimitate de voturi.

La punctul I.2 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost avizat favorabil, cu
amendamente admise, propuse de domnii deputaţi Marcu Tudor şi Timotei Stuparu.

Din numărul total al membrilor Comisiei (26), au absentat 3 deputaţi, după cum
urmează:Paşcu Ioan Mircea, Răzvan Ionescu şi Ristea Priboi, toţi din Grupul Parlamentar
al P.S.D. (Social – Democrat şi Umanist).

În ziua de 28 februarie 2002, orele 9.30-12.30, a continuat dezbaterea în fond a
proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi Statele Unite ale
Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la
Washington, la 30 octombrie 2001. Finalizarea dezbaterilor va avea loc în şedinţa
comisiei din 6 martie 2002.

Din numărul total al membrilor Comisiei (26), au absentat 2 deputaţi, după cum
urmează: Paşcu Ioan Mircea, şi Ristea Priboi, ambii din Grupul Parlamentar al P.S.D.
(Social – Democrat şi Umanist).
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p.PREŞEDINTE,

Marcu TUDOR

 

Red exp.Ţăranu M.
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