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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 6, 7 şi 8 decembrie 2005
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat
lucrările în zilele de 6, 7 şi 8 decembrie 2005, având următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 154/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe
anul 2005.
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei
Guvernului nr. 43/2005 pentru modificarea art. 2² lit. a) din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 144/2001 privind îndeplinirea de către cetăţenii români, la ieşirea
din ţară, a condiţiilor de intrare în statele membre ale Uniunii Europene şi în alte
state şi a art. 12 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1997 privind regimul
paşapoartelor în România.
3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea participării României
la Comitetul Zangger şi la Grupul Furnizorilor Nucleari pentru controlul
exporturilor în vederea neproliferării armelor nucleare.
4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.
164/2001 privind pensiile militare de stat.
5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea Legii nr.
49/1999 şi a Legii nr. 88/2004 privind pensiile I.O.V.R.
6. Dzbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea Legii nr.
290/2004 privind cazierul judiciar.
7. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 133/2005 privind achiziţionarea de către Ministerul
Administraţiei şi Internelor a unor nave maritime de patrulare şi supraveghere de
tipul P-157 şi a pieselor de schimb aferente de la Ministerul Federal de Interne din
Republica Federală Germania, precum şi a serviciului de transport al acestora în
Portul Constanţa.
La punctul 1 al ordinii de zi, membrii Comisiei, în urma dezbaterilor asupra celor 26 de
articole ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 154/2005 şi a analizării celor 7 anexe,
au hotărât cu unanimitate de voturi pentru, avizarea favorabilă a proiectului de lege
pentru aprobarea acestei ordonanţe de urgenţă.
La punctul 2 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor asupra art. I şi art. II din Ordonanţa
Guvernului nr. 43 din 28 iulie 2005, care fac referire la modificarea unor texte din

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2001 şi din Ordonanţa Guvernului nr.
65/1997, membrii Comisiei au constatat că normele juridice supuse aprobării prin lege
sunt deja prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr.28 din 14 iulie 2005 şi, pe cale de
consecinţă, au fost de acord cu formularea unui aviz de respingere a Ordonanţei
Guvernului nr. 43/2005, acesteia lipsindu-i obiectul reglementării.
La punctul 3 al ordinii de zi, membrii Comisiei au analizat articolele 1 – 4 din proiectul
de lege, precum şi cele două anexe ale acestuia şi au hotărât, cu 20 de voturi pentru şi o
abţinere, acordarea avizului favorabil, în forma prezentată de iniţiator.
La punctul 4 al ordinii de zi, membrii Comisiei au fost în unanimitate de acord cu
modificarea de fond propusă de iniţiator – dl.dep.Emil Strungă, dar au hotărât avizarea
negativă a acestei propuneri legislative, cu scopul declarat de a se proceda, în cadrul
Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, la formularea unei alte
iniţiative care să aibă acelaşi obiect şi care să vizeze şi modificarea corespunzătoare a
prevederilor art. 9 din Legea nr.164/2001.
La punctul 5 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor asupra prevederilor art. I şi II propuse
de iniţiatori, membrii Comisiei, cu 19 voturi pentru respingere, un vot împotriva
respingerii şi o abţinere, au hotărât avizarea negativă a propunerii legislative.
La punctul 6 al ordinii de zi, propunerea de abrogare a textului de la litera d) a alineatului
(1) de la articolul 13 din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar a fost respinsă de
membrii Comisiei, aceştia hotărând, cu unanimitate de voturi pentru, formularea unui
aviz nefavorabil respectivei iniţiative legislative.
La punctul 7 al ordinii de zi, în cadrul dezbaterilor pe fond asupra celor 4 articole ale
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2005, precum şi asupra articolului unic
adoptat de Senat, membrii Comisiei au hotărât, cu 20 de voturi pentru şi o abţinere,
formularea unui raport favorabil adoptării şi în Camera Deputaţilor a acestui proiect de
lege.
Din numărul total al membrilor Comisiei (24) au fost prezenţi 21 (Stănişoară
Mihai, Bejinariu Eugen, Tudor Marcu, Scutaru Adrian George, Amarie Constantin,
Buruiană Aprodu Daniela, Calimente Mihăiţă, Canacheu Costică, Dan Iosif, Iriza Marius,
Mircovici Niculae, Niţă Constantin, Oancea Viorel, Popp Cosmin Gabriel, Săniuţă
Marian Florian, Toró Tiberiu, Văsioiu Horia, Vlase Petru Gabriel, Voicu Cătălin, Voinea
Florea, Zaharia Claudius Mihail) şi au absentat, motivat, 3 (Paşcu Ioan Mircea, Hellvig
Eduard Raul şi Raicu Romeo Marius).
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