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S I N T E Z A 

lucrarilor Comisiei din zilele 21 si 22 octombrie  2003 
 
 

Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala si-a desfasurat lucrarile în ziua 
de 21 octombrie   2003, având urmatoarea ordine de zi: 
 
1. Dezbaterea si avizarea, în fond, a proiectului de lege pentru modificarea si completarea 

Ordonantei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrana, în timp de pace, ale personalului 
din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala; 

2. Dezbaterea si avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr. 79/2003  privind suspendarea platii taxei pe valoarea adaugata la organele vamale pentru 
echipamentele din import destinate înzestrarii Serviciului de Protectie si Paza; 

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2003 pentru 
modificarea si completarea unor reglementari referitoare la organizarea si desfasurarea 
referendumului; 

4. Propunerea legislativa pentru modificarea alineatului (3) al articolului 3 din Legea nr. 387/2003 
privind regimul de control al exporturilor de produse si tehnologii cu dubla utilizare. 

 
La punctul 1 al ordinii de zi, proiectul de lege pentru modificarea si completarea Ordonantei 

Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrana, în timp de pace, ale personalului din sectorul de 
aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, a fost dezbatut pe articole iar votul final a fost 
amânat pentru sedinta viitoare. 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei au amânat votul final asupra proiectului de 
Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2003  privind suspendarea platii 
taxei pe valoarea adaugata la organele vamale pentru echipamentele din import destinate înzestrarii 
Serviciului de Protectie si Paza, pâna la obtinerea informatiilor necesare de la reprezentantii SPP. 

La punctul 3 al ordinii de zi, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr. 92/2003 pentru modificarea si completarea unor reglementari referitoare la 
organizarea si desfasurarea referendumului, a fost avizat favorabil cu majoritate de voturi pentru. 

La punctul 4 al ordinii de zi, comisia avizeaza favorabil propunerea legislativa pentru 
modificarea alineatului (3) al articolului 3 din Legea nr. 387/2003 privind regimul de control al 
exporturilor de produse si tehnologii cu dubla utilizare. 

Din numarul total al membrilor comisiei (26), au absentat domnii deputati Ioan Mircea Pascu 
din Grupul Parlamentar al PSD si Tiberiu Toro din Grupul Parlamentar al UDMR.   
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Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala si-a desfasurat lucrarile în ziua 
22 octombrie 2003, având urmatoarea ordine de zi: 

 
 

1. între orele 9.30-11.00: Audierea domnului general Marian Ureche, seful           Serviciului 
Independent de Protectie si Anticoruptie , din Ministerul Justitiei. 

2. între orele 11.00-12.30: Audierea domnului general Marin Vuta, seful Corpului de control al 
ministrului apararii nationale. 

3. Dezbaterea si avizarea, în fond, a proiectului de lege pentru modificarea si completarea 
Ordonantei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrana, în timp de pace, ale personalului 
din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala; 

4. Dezbaterea si avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr. 79/2003 privind suspendarea platii taxei pe valoarea adaugata la organele vamale pentru 
echipamentele din import destinate înzestrarii Serviciului de Protectie si Paza; 

5. Dezbaterea si avizarea, în procedura de urgenta, a proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 89/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 
36/2002 privind Statutul politistului. 

 
Pentru punctele 1 si 2 ale ordinii de zi, audierile au fost amânate.  
La punctul 3 al ordinii de zi, proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei 

Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrana, în timp de pace, ale personalului din sectorul de 
aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi 
pentru.  Amendamentele admise si respinse vor fi redate în raportul comisiei.  

La punctul 5 al ordinii de zi, comisia a avizat favorabil proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 89/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr. 
36/2002 privind Statutul politistului. Amendamentele admise si respinse vor fi redate în raportul 
comisiei. 

 
Din numarul total al membrilor comisiei (26), au absentat domnii deputati Ioan Mircea Pascu 

si Ristea Priboi din Grupul Parlamentar al PSD, Sorin Frunzaverde din Grupul Parlamentar al PD, 
Metin Cerchez din Grupul Parlamentar al Minoritatilor Nationale  si domnul deputat Tiberiu Toro din 
Grupul Parlamentar al UDMR. 

 
 

 
 

PRESEDINTE, 
 

Razvan IONESCU 
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