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S I N T E Z A 
lucrărilor Comisiei din zilele de 2, 3, 4 şi 5 noiembrie 2004 

 
În zilele de 2, 3, 4 şi 5 noiembrie 2004, Comisia pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă şi-a desfăşurat lucrările, având următoarea ordine de zi: 
1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2005. 
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 

României şi Guvernul Georgiei privind cooperarea în combaterea terorismului, 
criminalităţii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi 
precursori, precum şi a altor infracţiuni grave, semnat la Bucureşti la 14 mai 2004. 

 
Membrii comisiei au avizat favorabil, cu majoritate de voturi pentru, Proiectul Legii 

bugetului de stat pe anul  2005 . 
Asupra proiectului de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi 

Guvernul Georgiei privind cooperarea în combaterea terorismului, criminalităţii organizate, a 
traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, precum şi a altor infracţiuni 
grave, membrii comisiei au purtat discuţii de principiu, votul final urmând a fi dat în şedinţele 
viitoare.  

 
În ziua de 2 noiembrie 2004, din numărul total al membrilor Comisiei (27), au 

absentat domnii deputaţi Ovidiu Cameliu Petrescu din Grupul Parlamentar al PSD şi Marius 
Iriza din Grupul Parlamentar al PRM. 

În ziua de 3 noiembrie 2004, din numărul total al membrilor Comisiei (27), au 
absentat domnii deputaţi Paşcu Ioan Mircea şi Ovidiu Cameliu Petrescu din Grupul 
Parlamentar al PSD şi Marius Iriza din Grupul Parlamentar al PRM. 

În ziua de 4 noiembrie 2004, din numărul total al membrilor Comisiei (27), au 
absentat domnii deputaţi Paşcu Ioan Mircea, Mitu Octavian Dumitru şi Ovidiu Cameliu 
Petrescu din Grupul Parlamentar al PSD şi Marius Iriza din Grupul Parlamentar al PRM. 

 În ziua de 5 noiembrie 2004, din numărul total al membrilor Comisiei (27), au 
absentat domnii deputaţi Paşcu Ioan Mircea, Mitu Octavian Dumitru şi Ovidiu Cameliu 
Petrescu din Grupul Parlamentar al PSD şi Marius Iriza din Grupul Parlamentar al PRM. 
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