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S I N T E Z A 
lucrărilor Comisiei din zilele de 27 şi 28  mai 2003  

 
 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările 
în ziuă de 27 mai 2003, având următoarea ordine de zi:  
 

 Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind siguranţa naţională a României; 
 

Lucrările şedinţelor au fost conduse de domnul deputat Răzvan Ionescu, preşedintele  
comisiei. 

Comisia  a finalizat dezbaterile asupra proiectului de Lege privind siguranţa naţională 
a României, hotarand, cu 12 voturi pentru si 3 impotriva, sa supuna, cu modificari, plenului 
Camerei Deputatilor acest proiect de lege. Comisia a votat forma preliminara a raportului 
asupra acestui proiect si a propunerilor legislative privind siguranta nationala, care urmeaza a 
fi dezbatut de catre comisia juridica, la randul ei  fiind sesizata cu aceste initiative legislative.   
Amendamentele admise sau respinse vor fi redate în raportul comisiei. 

 
Din numărul total al membrilor comisiei (26), au absentat domnii deputaţi Ioan Mircea 

Paşcu, Voinea Florea, Ristea Priboi, Octavi Stănescu, Dorel Bahrin şi Viorel Gheorghiu din 
Grupul Parlamentar al PSD (Social-Democrat şi Umanist), Ovidiu Virgil Drăgănescu din 
Grupul Parlamentar al PNL, Metin Cerchez din Grupul Parlamentar al Minoritatilor 
Nationale, Tiberiu Toro din Grupul Parlamentar al UDMR, Costică Canacheu şi Sorin 
Frunzăverde din Grupul Parlamentar al PD. 

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

în ziua 28 mai 2003, având următoarea ordine de zi:  
 
1. Examinarea Scrisorii Preşedintelui României adresată Parlamentului pentru aprobarea 

participării României cu unităţi şi subunităţi din Ministerul Apărării Naţionale, la faza a 
IV-a de stabilizare şi reconstrucţie din Irak; 

 
2. Dezbaterea şi avizarea in fond  a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România; 
 



3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România. 
 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Alexandru - Octavi Stănescu. 
 
La punctul 1 al ordinii de zi, în urma discuţiilor iniţiate de către domnii deputaţi, 

comisia, cu unanimitate de voturi pentru, a avizat favorabil scrisoarea Preşedintelui României 
adresată Parlamentului pentru aprobarea participării României cu unităţi şi subunităţi din 
Ministerul Apărării Naţionale, la faza a IV-a de stabilizare şi reconstrucţie din Irak.  

 
La punctul 2 al ordinii de zi, comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi pentru, 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România, urmând a se întocmi un raport 
comun cu comisia juridică. 

 
La punctul 3 al ordinii de zi, cu unanimitate de voturi pentru, comisia a hotărât 

avizarea negativă a propunerii legislative pentru modificarea şi completarea  Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România. 

 
Din numărul total al membrilor comisiei (26), au absentat domnii deputaţi Ioan Mircea 

Paşcu din Grupul Parlamentar al PSD (Social-Democrat şi Umanist) si Metin Cerchez din 
Grupul Parlamentar al Minoritatilor Nationale.  
 

 
 

 
PREŞEDINTE, 
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