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S I N T E Z A 
lucrărilor Comisiei din zilele de 5 şi 6 octombrie 2004 

 
 

În ziua de 5 octombrie 2004, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă şi-a 
desfăşurat lucrările, având următoarea ordine de zi: 

 
1. Dezbaterea şi avizarea, în fond, a proiectului de Lege privind prevenirea şi combaterea 

terorismului. - vot final 
2. Dezbaterea şi avizarea, 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 şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea 
stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de 
eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, 
permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor; 

4. Dezbaterea şi avizarea, în fond, asupra proiectului de Lege privind autorizarea instituţiilor 
publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde 
personalului  propriu  locuinţele de serviciu pe care  acestea le au în administrare. 

 
La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiei au finalizat dezbaterile asupra 

proiectului de Lege privind prevenirea şi combaterea terorismului, întocmind un raport 
favorabil. 

La punctul 2 al ordinii de zi,  comisia a început dezbaterea generală asupra 
proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului    
nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, urmând ca în şedinţa viitoare să acorde un 
vot final asupra acestui proiect de lege.   

La punctul 3 al ordinii de zi,  comisia a avizat favorabil proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2004. 

aparare



 2

La punctul 4 al ordinii de zi, dezbaterile asupra proiectului de Lege privind 
autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională 
de a vinde personalului  propriu  locuinţele de serviciu pe care  acestea le au în administrare, 
au fost suspendate în aşteptarea unor lămuriri din partea instituţiilor. 

  
Din numărul total al membrilor Comisiei (27), au absentat domnii deputaţi Paşcu Ioan 

Mircea, Tiberiu Valentin Hossu şi Octavian Mitu din Grupul Parlamentar al PSD şi domnul 
deputat Tiberiu Toro din Grupul Parlamentar al UDMR. 

 
 

În ziua de 6 octombrie 2004, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă şi-a 
desfăşurat lucrările, având următoarea ordine de zi: 

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

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România; 
2. Dezbaterea şi avizarea, în fond, asupra proiectului de Lege privind autorizarea instituţiilor 

publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde 
personalului  propriu  locuinţele de serviciu pe care  acestea le au în administrare. 

 
La punctul 1 al ordinii de zi,  comisia a finalizat dezbaterea pe articole asupra 

textului proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, întocmind un raport favorabil. 

Amendamentele admise şi respinse vor fi redate în raportul comisiei. 
La punctul 2 al ordinii de zi,  membrii comisiei, în urma formulării unor 

amendamente asupra primelor 5 articole, au hotărât amânarea votului final pentru şedinţa din 
săptămâna viitoare.  

 
Din numărul total al membrilor Comisiei (27), au absentat domnii deputaţi Paşcu Ioan 

Mircea, Tiberiu Valentin Hossu şi Octavian Mitu din Grupul Parlamentar al PSD şi domnul 
deputat Tiberiu Toro din Grupul Parlamentar al UDMR. 
 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Răzvan IONESCU 
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