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CAMERA DEPUTATILOR 
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publica si siguranta nationala                                                             Nr.32/112 
 
 

S I N T E Z A 
lucrarilor Comisiei din zilele de 17, 18 si 19 februarie 2004 

 
 
 

Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala si-a desfasurat lucrarile în ziua 
de 17 februarie 2004, având urmatoarea ordine de zi: 

 
1. Dezbaterea si avizarea, în fond, a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului 

nr.43/2004 privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.102/2000 privind 
statutul si regimul refugiatilor în România; 

 
2. Dezbaterea raportului înlocuitor asupra proiectului de Lege pentru aprobarea    Ordonantei de 

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

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

de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.43/2004 privind modificarea si completarea 
Ordonantei Guvernului nr.102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România. La finalul 
acestor dezbateri, comisia a avizat favorabil proiectul de lege, cu unanimitate de voturi pentru. 

 
La punctul 2 al ordinii de zi,. membrii comisiei au hotarât amânarea votului final asupra 

raportului înlocuitor la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 
1/1999,  pentru saptamâna viitoare. 
 

În ziua de 17 februarie 2004, din numarul total al membrilor comisiei (27), a absentat 
domnul deputat Ioan Mircea Pascu din Grupul  Parlamentar al PSD. 

 
 

 Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala si-a desfasurat lucrarile în ziua 
de 18 februarie 2004, având urmatoarea ordine de zi: 
 
Ø Sedinta comuna a Comisiilor pentru aparare si de politica externa ale Camerei Deputatilor si 

Senatului, pentru dezbaterea si avizarea în fond a Proiectului de Lege privind aderarea României 
la Tratatul Organizatiei Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949.  
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În sedinta comuna a Comisiilor pentru aparare si de politica externa ale Camerei Deputatilor 

si Senatului, parlamentarii au avizat favorabil, cu unanimitate de voturi pentru, proiectul de Lege 
privind aderarea României la Tratatul Organizatiei Atlanticului de Nord. 

 
În ziua de 18 februarie 2004, din numarul total al membrilor comisiei (27), au absentat 

domnii deputati Ristea Priboi, Ovidiu-Cameliu Petrescu si Sandu Alecu din Grupul  Parlamentar al 
PSD, Sorin Frunzaverde si Costica Canacheu din Grupul Parlamentar al PD. 

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

de 19 februarie 2004, având urmatoarea ordine de zi: 
 

Ø Audierea unor reprezentanti ai Ministerului Apararii Nationale si ai Ministerului Economiei si 
Comertului în legatura cu derularea contractului de achizitii a fregatelor. 

 
Membrii comisiei au audiat oficiali din Ministerul Apararii Nationale si Ministerul Economiei 

si Comertului în legatura cu derularea contractului semnat cu Marea Britanie pentru achizitionarea a 
doua fregate, contract în valoare de 116 milioane lire sterline.  

Audierile au fost accesibile jurnalistilor, fiind transmise în sistem de videoconferinta într-o sala 
alaturata rezervata presei.  
 

În ziua de 19 februarie 2004, din numarul total al membrilor comisiei (27), au absentat 
domnii deputati Ioan Mircea Pascu din Grupul  Parlamentar al PSD, Costica Canacheu din Grupul 
Parlamentar al PD si Metin Cerchez din Grupul Parlamentar al Minoritatilor Nationale. 

 
 
 
 
 
 
 

PRESEDINTE, 
 

Razvan IONESCU 
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