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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din zilele de 13 şi 14 decembrie 2005
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi-a
desfăşurat lucrările în zilele de 13 şi 14 decembrie 2005, având următoarea
ordine de zi:
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2005 privind modificarea Legii
nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi
pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor
de terorism.
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea
Acordului între România şi Confederaţia Elveţiană privind cooperarea în
combaterea terorismului, criminalităţii organizate, a traficului ilicit de
stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, precum şi a altor infracţiuni
transnaţionale.
3. Dezbaterea şi avizarea în fond a propunerii legislative pentru
modificarea şi completarea Legii 51/1999 privind siguranţa naţională a
României.
La punctul 1 al ordinii de zi, membrii Comisiei au constatat faptul că
modificările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2005
cuprinsului Legii nr. 656/2002, la art. 3, alineatul (8) nu mai prevede
exceptarea de la raportarea către Oficiu a unor categorii de operaţiuni, la art.
8 se abrogă alineatul (2) care, de asemenea, prevedea unele excepţii de la
incidenţa legii, la art. 9, prin reformularea alineatelor (1) şi (3) se stabilesc
unele obligaţii privind identificarea clienţilor, motiv pentru care art. 11 se
abrogă, la art.14, Senatul a intervenit cu o redactare îmbunătăţită a
alineatului (1¹) şi, ca urmare a acestor intervenţii, la art. 22 alin. (1), litera b)
se modifică în mod corespunzător.
În urma dezbaterilor asupra punctelor 1-5 de la art. I al Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 135/2005, rezultând o serie de aspecte care nu au

putut fi clarificate, membrii Comisiei, cu unanimitate de voturi pentru, au
hotărât amânarea avizării proiectului de lege până la o şedinţă viitoare, la
care urmează să participe şi reprezentanţii Ministerului Justiţiei, minister
care a iniţiat ordonanţa de urgenţă modificatoare.
La punctul 2 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor, în special asupra
textelor din Acord referitoare la cooperarea bilaterală între părţi, stabilirea
cadrului juridic pentru domenii şi modalităţi concrete, crearea bazelor de
realizare în practică a cooperării, inclusiv pentru protecţia datelor personale
şi a informaţiilor clasificate, precum şi stabilirea autorităţilor competente
pentru aplicarea prevederilor Acordului, membrii Comisiei au hotărât, cu
unanimitate de voturi pentru, formularea unui aviz favorabil adoptării
proiectului de lege pentru ratificare.
La punctul 3 al ordinii de zi,
în urma dezbaterilor asupra
modificărilor şi completărilor propuse de iniţiatori la Legea nr.51/1991,
membrii Comisiei, cu 18 voturi pentru respingere, un vot împotriva
respingerii şi 3 abţineri, au hotărât formularea unui raport comun de
respingere a propunerii legislative.
Din numărul total al membrilor Comisiei (24) au fost prezenţi 22
(Stănişoară Mihai, Bejinariu Eugen, Tudor Marcu, Scutaru Adrian George,
Amarie Constantin, Buruiană Aprodu Daniela, Calimente Mihăiţă, Canacheu
Costică, Dan Iosif, Hellvig Eduard Raul, Iriza Marius, Mircovici Niculae,
Oancea Viorel, Popp Cosmin Gabriel, Raicu Romeo Marius, Săniuţă Marian
Florian, Toró Tiberiu, Văsioiu Horia, Vlase Petru Gabriel, Voicu Cătălin,
Voinea Florea, Zaharia Claudius Mihail) şi au absentat, motivat, 2 (Niţă
Constantin şi Paşcu Ioan Mircea).

Preşedinte,
Mihai Stănişoară
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