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S I N T E Z A 
lucrărilor Comisiei din zilele de 31 octombrie, 1, 2, 3 şi  4 noiembrie 2005 

 
Pentru ziua de 31 octombrie 2005, membrii comisiei au hotărît un program de 

studiu individual asupra unor prevederi ale bugetului Ministerului Apărării Naţionale, 
prevederi pentru care, în şedinţa anterioară s-a cerut sa se întocmească o situaţie 
informativă cuprinzând şi propuneri de partea Ministerului Apărării Naţioanle.  

Din numărul total al membrilor Comisiei (23) a absentat domnul deputat 
Mircovici Niculae de la Minorităţi Naţionale. 

 
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat 

lucrările în zilele de 1, 2, 3 şi 4 noiembrie 2005, având următoarea ordine de zi: 
 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2006.  
2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 23/2005 privind modificarea şi completarea Legii               
nr. 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare. 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 28/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative. 

4. Dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
29/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 128/2000 privind 
stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate în regim de urgenţă pentru 
persoanele fizice şi juridice de către Ministerul Administraţiei şi Internelor.  

 
În şedinţa comună din 1 noiembrie 2005,  membrii Comisiilor pentru apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor şi Senat au finalizat 
dezbaterile asupra prevederilor proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2006, înscris la 
punctul 1 al ordinii de zi. În urma dezbaterilor asupra unora dintre prevederile înscrise în 
proiectul de lege pentru Ministerul Apărării Naţionale, Comisiile au hotărât să avizeze 
favorabil acest proiect de lege. Amendamentele admise sau respinse sunt redate în avizul 
comisiilor.  
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După terminarea şedinţei comune, membrii comisiei au continuat dezbaterea 
asupra celorlalte proiecte de legi şi propuneri legislative, înscrise pe ordinea de zi. 
 

La punctul 2 al ordinii de zi, a fost dezbătută propunerea legislativă privind 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2005 privind modificarea şi 
completarea Legii nr. 371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei 
Comunitare În urma dezbaterilor, Comisa a hotărât, cu majoritate de voturi pentru, 
respingerea acestei iniţiative legislative.  

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2005 pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative, înscris la punctul 3 al ordinii de zi a fost 
dezbătut şi avizat favorabil, cu unanimitate de voturi pentru. 

 
La ultimul punct al ordinii de zi, a fost dezbătut proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 128/2000 privind stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate în regim de urgenţă 
pentru persoanele fizice şi juridice de către Ministerul Administraţiei şi Internelor. 
Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi pentru, întocmirea unui raport 
favorabil, asupra acestui proiect de lege. 

  
Pentru zilele de 2, 3 şi 4 noiembrie a.c. membrii comisiei au hotărît un program de 

studiu individual asupra proiectelor care urmează să fie dezbătute săptămâna viitoare.  
În perioada 2 - 4 noiembrie 2005, din numărul total al membrilor Comisiei (24)  

nu a absentat nici un deputat . 
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