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S I N T E Z A 
lucrărilor Comisiei din zilele de 19 şi 20 noiembrie 2002 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările
în ziua de 19 noiembrie 2002, având următoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind exercitarea controlului parlamentar
asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii şi a Serviciului de Informaţii Externe.

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind acordarea unor drepturi băneşti
personalului militar român care încadrează Comandamentul Brigăzii Multinaţionale de
Pace din Europa de Sud-Est (SEEBRIG) pe perioada dislocării acestuia pe teritoriul
României.

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.133/2002 pentru modificarea numărului maxim de posturi pe anul 2002 la
Ministerul Justiţiei, Ministerul de Interne şi Ministerul Public.

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.123/2001 privind
regimul străinilor în România .

La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiei, au hotărât cu majoritate de voturi
pentru respingerea propunerii legislative.

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei, au hotărât cu unanimitate de voturi
pentru avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma prezentată de iniţiatori.

La punctul 3 al ordinii de zi, Comisia, a hotărât cu unanimitate de voturi pentru,
avizarea favorabilă a proiectului de lege, în forma prezentată. 

La punctul 4 al ordinii de zi, Comisia, a hotărât cu unanimitate de voturi pentru
amânarea dezbaterilor pentru şedinţa viitoare.

Din numărul total al membrilor comisiei (26) au absentat 4 deputaţi, dintre care 1
motivat, după cum urmează: Ristea Priboi şi Ioan Mircea Paşcu din Grupul Parlamentar al
PSD (Social-Democrat şi Umanist), Drăgănescu Ovidiu Virgil din Grupul Parlamentar al PNL
şi  Alecu Sandu din Grupul Parlamentar al PD.

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările
în ziua de 20 noiembrie 2002, având următoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.123/2001 privind
regimul străinilor în România .
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2. Audierea domnului Florin Sandu, chestor principal şi a domnului Pavel Abraham, secretar
de stat în Ministerul de Interne.

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind exercitarea profesiei de detectiv
particular.

La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiei, au hotărât cu majoritate de voturi
pentru, elaborarea unui raport favorabil.

La punctul 2 al ordinii de zi, au fost luate în discuţie două probleme: 
- desfăşurarea evenimentelor de la Liceul Jean Monnet;
- declaraţiile domnului Florin Sandu, chestor principal, în cadrul seminarului

“Dimensiunea parlamentară a securităţii naţionale”, desfăşurat la Senat
La punctul 3 al ordinii de zi, Comisia, a hotărât cu unanimitate de voturi pentru

amânarea dezbaterilor pentru şedinţa viitoare.

Din numărul total al membrilor comisiei (26) au absentat 5 deputaţi, dintre care 1
motivat, după cum urmează: Ristea Priboi şi Ioan Mircea Paşcu din Grupul Parlamentar al
PSD (Social-Democrat şi Umanist),  Sorin Frunzăverde, Alecu Sandu din Grupul Parlamentar
al PD şi Drăgănescu Ovidiu Virgil din Grupul Parlamentar al PNL.

                       PREŞEDINTE,

                           Răzvan IONESCU
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