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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru apărare, ordine                                                      Bucureşti, 18.03.2005 

publică şi siguranţă naţională                                                          Nr. 32/139                                                      

 

 

S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din zilele de 15, 16 şi 17 martie 2005 

 

 

În ziua de 15 martie 2005, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională  a avut următoarea ordine de zi: 

 

 Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind stabilirea unor măsuri pentru 

prevenirea şi combaterea corupţiei în cadrul Ministerului Administraţiei şi 

Internelor . 

 

În urma dezbaterilor asupra acestui proiect de lege şi a punctului de vedere 

exprimat de domnul Mircea Alexandru, secretar de stat în cadrul Ministerului 

Administraţiei şi Internelor, membrii comisiei, cu majoritate de voturi pentru, au hotărât 

să propună Plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea proiectului de Lege privind stabilirea 

unor măsuri pentru prevenirea şi combaterea corupţiei în cadrul Ministerului 

Administraţiei şi Internelor.  

 

În ziua de 15 martie 2005, din numărul total al membrilor Comisiei (22) au 

absentat domnii deputaţi Constantin Niţă şi Ioan Mircea Paşcu din Grupul Parlamentar al 

PSD. 
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În ziua de 16 martie 2005, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională  a avut următoarea ordine de zi: 

 

 Vizită de documentare la sediul Serviciului de Protecţie şi Pază.  

 

În ziua de 16 martie 2005, din numărul total al membrilor Comisiei (22) au 

absentat domnii deputaţi Constantin Niţă şi Ioan Mircea Paşcu din Grupul Parlamentar al 

PSD. 

 

În ziua de 17 martie 2005, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională  a avut următoarea ordine de zi: 

 

 Dezbaterea Regulamentului de funcţionare a Comisiei 

 Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au hotărât 

să studieze individual proiectul Regulamentului de funcţionare a Comisiei, aceasta 

urmând să fie dezbătut şi amendat într-o şedinţă viitoare. 

 

În ziua de 17 martie 2005, din numărul total al membrilor Comisiei (22) au 

absentat domnii deputaţi Constantin Niţă şi Ioan Mircea Paşcu din Grupul Parlamentar al 

PSD. 

 

 

Preşedinte, 
 
 

Mihai Stănişoară    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Red. s.c. Barb Anca Daria 


