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S I N T E Z A 

lucrarilor Comisiei din zilele  de 2 si 3 septembrie  2003 
 
 

Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala si-a desfasurat lucrarile în ziua 
de 2 septembrie   2003. 
 Constatând lipsa cvorumului de sedinta, datorata faptului ca domnii deputati apartinând 
Grupului Parlamentar al PSD  au participat la convocarea generala a partidului de la Snagov, 
presedintele de sedinta , domnul deputat Marcu Tudor a hotarât suspendarea lucrarilor comisiei. 

Din numarul total al membrilor comisiei (26), au absentat domnii deputati Ioan Mircea Pascu, 
Razvan Ionescu, Ristea Priboi, Ana Gheorghe, Viorel Gheorghiu, Octavian Mitu, Ioan Oltei, Virgil 
Popescu, Alexandru Stanescu, Timotei Stuparu, Dorel Bahrin, Voinea Florea si Dorel Zavoianu din 
Grupul Parlamentar al PSD (Social-Democrat si Umanist), Sandu Alecu din Grupul Parlamentar al 
PSD,  Costica Canacheu  si Sorin Frunzaverde din Grupul Parlamentar al PD  

Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala si-a desfasurat lucrarile în ziua 3 
septembrie  2003, având urmatoarea ordine de zi: 
1. Dezbaterea si avizarea propunerii legislative privind regimul mormintelor, cimitirelor si operelor 

comemorative de razboi si infiintarea Societatii Nationale pentru Cinstirea Eroilor; 
2 Dezbaterea si avizarea  proiectului de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 54/2003 privind acordarea de catre Ministerul Administratiei si Internelor si 
Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului catre Societatea Comerciala “ARO” – S.A. 
Câmpulung  a unor sume de bani necesare finalizarii unor contracte comerciale. 

La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotarat avizarea negativa a propunerii 
legislative, initiata de domnul deputat Puiu Hasotti.  
 La punctul 2 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi 
pentru.  

Din numarul total al membrilor comisiei (26), au absentat domnii deputati Ioan Mircea Pascu 
si Razvan Ionescu din Grupul Parlamentar al PSD (Social-Democrat si Umanist).  
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