
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTATILOR 
 
Comisia pentru aparare, ordine                                                           Bucuresti, 11.09.2003 
publica si siguranta nationala                                                              Nr.32/569 
 

 
S I N T E Z A 

lucrarilor Comisiei din zilele  de 9 si 10 septembrie 2003 
 
 

Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala si-a desfasurat lucrarile în ziua 
de 9 septembrie   2003, având urmatoarea ordine de zi: 

 
1. Dezbaterea si avizarea, în fond a proiectului de Lege pentru modificarea si completarea Legii 

nr.60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice. (raport suplimentar) 
 

2. Dezbaterea si avizarea in fond, în procedura de urgenta, a proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonantei de urgenta a Guvernului  nr.76/2003 pentru modificarea art.15 alin.(8) din 
Ordonanta Guvernului nr.102 din 31 august 2000 privind statutul si regimul refugiatilor în 
România. 

 
La punctul 1 al ordinii de zi, comisia a dezbatut proiectul le Lege pentru modificarea si 

completarea Legii nr.60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice. Plenul Camerei 
Deputatilor a hotarât în sedinta din data de 6 mai 2003, retrimiterea la comisie a acestui proiect de 
lege pentru întocmirea unui raport suplimentar. În acest sens, membrii comisiei au reexaminat textele 
art. 8 si 10, hotarând mentinerea prevederilor art.8 în forma cuprinsa în raportul initial si modificarea 
art.10. Amendamentele admise si respinse vor fi redate în raportul comisiei.  

 La punctul 2 al ordinii de zi, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a 
Guvernului  nr.76/2003 pentru modificarea art.15 alin.(8) din Ordonanta Guvernului nr.102 din 31 
august 2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România este avizat favorabil cu unanimitate de 
voturi pentru. 
 

Din numarul total al membrilor comisiei (26), au absentat domnii deputati Ioan Mircea Pascu 
si Viorel Gheorghiu din Grupul Parlamentar al PSD (Social-Democrat si Umanist), Sandu Alecu din 
Grupul Parlamentar al PSD, Sorin Frunzaverde din Grupul Parlamentar al PD, Saulea Danut din 
Grupul Parlamentar al PRM si Voinea Florea, fara apartenenta la un grup parlamentar (PUR) 

 
 
 
 
Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala si-a desfasurat lucrarile în ziua 

10 septembrie  2003, având urmatoarea ordine de zi: 



 2 

 
1. Examinarea Scrisorii Presedintelui privind aprobarea suplimentarii participarii României 

cu personal de stat major din Ministerul Apararii Nationale, la faza a IV-a de stabilizare 
si reconstructie din Irak; 

 
2. Dezbateri generale asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr.1/1999 privind regimul starii de asediu si al starii de urgenta; 
 

3. Întâlnire cu domnul Sorin Encutescu, Secretar de stat si seful Departamentului pentru 
Relatii cu Parlamentul, Armonizare Legislativa si Relatii Publice si cu domnul locotenent 
Daniel Pisica, participant la expeditia din Himalaya.  

 
La punctul 1 al ordinii de zi, comisia avizeaza favorabil, cu unanimitate de voturi pentru, 

solicitarea Presedintelui privind aprobarea suplimentarii participarii României cu personal de stat 
major din Ministerul Apararii Nationale, la faza a IV-a de stabilizare si reconstructie din Irak 
României. 
 La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei au început dezbaterile generale pe marginea 
proiectului de Lege pentru aprobarea OUG nr.1/1999 privind regimul starii de asediu si al starii de 
urgenta. Dupa ce domnul deputat Ovidiu-Virgil Draganescu a expus pe larg etapele elaborarii acestei 
ordonante, precum si efectele sale practice, evidentiind necesitatea adoptarii cât mai rapide a acestui 
act normativ, presedintele comisiei propune începerea dezbaterilor pe fond a articolelor din capitolul 
I al ordonantei. Membrii comisiei au formulat o serie de amendamente, care vor fi redate în raportul 
comisiei.  

La finalul lucrarilor comisiei, a avut loc întâlnirea cu domnul locotenent Daniel Pisica, 
participant la expeditia româneasca din Himalaya. În urma discutiilor purtate, membrii comisiei 
hotarasc sa adreseze Ministrului Apararii,  rugamintea de a urgenta demersurile întreprinse pentru 
rezolvarea problemelor de natura financiara ale domnului locotenent Pisica, legate de participarea 
acestuia la aceasta expeditie . 

 
Din numarul total al membrilor comisiei (26), au absentat domnii deputati Ioan Mircea Pascu 

din Grupul Parlamentar al PSD (Social-Democrat si Umanist), Sorin Frunzaverde din Grupul 
Parlamentar al PD, si Voinea Florea, fara apartenenta la un grup parlamentar (PUR). 
 

 
 
 
 
 

PRESEDINTE, 
 

Razvan IONESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red. consult. Rus R. 
Red. s.c. Anca Barb 


