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S I N T E Z A 
lucrărilor Comisiei din zilele de 18 şi 19 mai 2004 

 
În zilele de 18 şi 19 mai 2004, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională şi-a desfăşurat lucrările, având următoarea ordine de zi: 
 
1. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru ratificarea 
Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Macedonia privind cooperarea în 
combaterea terorismului, crimei organizate, a traficului ilicit de droguri, substanţe psihotrope 
şi precursori, precum şi a altor activităţi ilegale, semnat la Bucureşti la 12 noiembrie 2003. 
 
2. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru ratificarea 
Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind readmisia 
cetăţenilor statelor lor şi a străinilor aflaţi în situaţie ilegală pe teritoriul acestor state, semnat 
la Bucureşti la 19 martie 2004.  
 
3. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru modificarea 
Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Lituania privind readmisia 
cetăţenilor proprii şi a străinilor, semnat la Bucureşti la 19 februarie 2004. 
 
4. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru ratificarea 
Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind cooperarea în 
domeniul combaterii criminalităţii, semnat la Bucureşti la 3 decembrie 2003 . 
 

La toate punctele aflate pe ordinea de zi, membrii Comisiei au hotărât acordarea de 
avize favorabile, cu unanimitate de voturi pentru. 

 
În ziua de 18 mai 2004, din numărul total al membrilor Comisiei (27), au absentat 

domnii deputaţi Paşcu Ioan Mircea şi Ristea Priboi, din Grupul Parlamentar al PSD, Sorin 
Frunzăverde, din Grupul Parlamentar al PD, şi Voinea Florea, fără apartenenţă la un grup 
parlamentar (PUR).  
 

În ziua de 19 mai 2004, din numărul total al membrilor Comisiei (27), a absentat 
domnul  Paşcu Ioan Mircea, din Grupul  Parlamentar al PSD.  
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