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S I N T E Z A 
lucrărilor Comisiei din  30 ianuarie 2007 

 
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi-a 

desfăşurat lucrările între orele 10.00 – 16.00, având următoarea ordine de zi: 
 

1. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru completarea Legii 
nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate.  

2. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind 
regimul străinilor în România.  

3. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.103/2006 privind unele măsuri pentru 
facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale.  

4. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru modificarea anexelor 
nr.1 şi 2 la Ordonanţa Guvernului nr.51/1994 privind drepturile de 
echipament şi materiale de resortul echipamentului, în timp de pace, ale 
personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi 
siguranţă naţională.  

 
 La punctul 1 al ordinii de zi,  membrii Comisiei pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională şi cei ai Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi, au hotărât amânarea dezbaterilor pentru a clarifica dacă 
reglementarea unei prezumţii absolute de îndeplinire a criteriilor de 
compatibilitate în scopul accesului la informaţii clasificate pentru anumite 
categorii de funcţii poate fi corelată cu acordurile internaţionale la care 
România este parte. 
 La punctul 2 al ordinii de zi, în cadrul dezbaterilor generale asupra 
proiectului de lege, membrii Comisiei au fost în totalitate de acord cu 
amânarea dezbaterii pe articole, în vederea studierii amănunţite a 
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numeroaselor modificări şi completări aduse Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 194/2002. 

La punctul 3 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor asupra prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2006, cu unanimitate de voturi 
s-a hotărât formularea unui raport favorabil pentru forma prezentată de 
Guvern. 
 La punctul 4 al ordinii de zi, membrii Comisiei au hotărât cu 
unanimitate de voturi să propună Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea 
proiectului de lege în aceeaşi formă pe care a adoptat-o şi Senatul. 
 
 Din numărul total al membrilor Comisiei (24) au fost prezenţi 20 
(Stănişoară Mihai, Bejinariu Eugen, Tudor Marcu, Scutaru Adrian George, 
Amarie Constantin, Calimente Mihăiţă, Canacheu Costică, Dan Iosif, Iriza 
Marius, Mircovici Niculae, Niţă Constantin, Oancea Viorel, Popp Cosmin 
Gabriel, Săniuţă Marian Florian, Toró Tiberiu, Văsioiu Horia, Vlase Petru 
Gabriel, Voicu Cătălin, Voinea Florea, Zaharia Claudius Mihail) şi au 
absentat 4 (Buruiană Aprodu Daniela – din Grupul parlamentar al PRM, 
Hellvig Eduard Raul – din Grupul parlamentar al PC, Raicu Romeo Marius 
– din Grupul parlamentar al PD şi Ioan Mircea Paşcu – din Grupul 
parlamentar al PSD). 
  

 
 
 

Preşedinte, 
 
 

Mihai Stănişoară   
 
 
 

 


