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S I N T E Z A 
lucrărilor Comisiei din zilele de 25, 26, 27 şi 28 octombrie 2005 

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

lucrările în ziua de 25 octombrie 2005, având următoarea ordine de zi:  
 

1. Dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea art. 1, 2, 3 şi 4 din Legea nr. 
309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au 
efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în 
perioada 1950-1961. 

 
2. Dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 309/2002 

privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat 
stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-
1961. 

 
3. Dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 

38/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2003 
privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de 
trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de 
mărfuri supuse controalelor veterinare, precum şi condiţiile de aprobare a 
posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale 
animalelor vii şi produselor provenind din ţări terţe.    

                      
4. Dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 128/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Sistemului Informatic Naţional de Semnalări.  

 
5. Dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.141/2005 pentru ratificarea Protocolului Adiţional la Scrisoarea de 
Înţelegere privind controlul drogurilor şi aplicarea legii, semnată la Bucureşti la 3 
iulie 2001, între Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 26 
septembrie 2005.  
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La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiei au dezbătut propunerea legislativă 
pentru modificarea art. 1, 2, 3 şi 4 din Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi 
acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei 
Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961. În urma dezbaterilor, cu majoritate 
de voturi pentru, Comisa a hotărât respingerea iniţiativei legislative.  

 
La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei au dezbătut propunerea legislativă 

pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor 
drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a 
Serviciului Muncii în perioada 1950-1961. În urma dezbaterilor, Comisa, cu majoritate de 
voturi pentru a hotărât respingerea acestei iniţiative legislative.  

 
Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2005 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea 
posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite 
pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, 
precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru 
controalele veterinare ale animalelor vii şi produselor provenind din ţări terţe, înscris la 
punctul 3 al ordinii de zi a fost dezbătut şi avizat favorabil, cu unanimitate de voturi 
pentru. 

 
La punctul 4 al ordinii de zi, Comisia a dezbătut proiectul de Lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2005 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări.  În cadrul 
discuţiilor generale asupra prevederilor proiectului de lege a participat domnul secretar de 
stat Mircea Alexandru, reprezentantul Ministerului Administraţiei şi Internelor. În urma 
dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să propună Plenului Camerei Deputaţilor 
admiterea, cu modificări, a acestui proiect de lege.  

 
Începând cu ora 15.00, la Sala Mihai Vitezul, Comisia noastră împreună cu  

Comisia juridică de disciplină şi imunităţi au dezbătut proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.141/2005 pentru ratificarea 
Protocolului Adiţional la Scrisoarea de Înţelegere privind controlul drogurilor şi aplicarea 
legii, semnată la Bucureşti la 3 iulie 2001, între Guvernul Statelor Unite ale Americii, 
semnat la Bucureşti la 26 septembrie 2005. Comisiile, în urma dezbaterilor, cu 
unanimitate de voturi pentru, au hotărât să propună plenului Camerei Deputaţilor un 
raport favorabil asupra acestui proiect de lege. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei (23) au absentat domnul deputat Paşcu 

Ioan Mircea, din Grupul Parlamentar al PSD şi doamna deputat Buruiană Aprodu Daniela 
din Grupul Parlamentar al PRM. 
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Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat 
lucrările în zilele de 26, 27 şi 28 octombrie 2005, având următoarea ordine de zi: 

 
- Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2006. 
 
Pentru ziua 26 octombrie 2005, membrii comisiei au hotărât program de studiu 

individual asupra  prevederilor cuprinse în proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2005, 
pentru instituţiile din sistemul naţional de securitate. 

Din numărul total al membrilor Comisiei (23) au absentat domnul deputat Paşcu 
Ioan Mircea, din Grupul Parlamentar al PSD şi doamna deputat Buruiană Aprodu Daniela 
din Grupul Parlamentar al PRM. 

În ziua de 27 octombrie 2005 Comisia noastră împreună cu Comisia omoloagă din 
Senat au dezbătut proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2006 . Amendamentele admise 
sau respinse vor fi redate în avizul comisei.   

Din numărul total al membrilor Comisiei (23) au absentat domnul deputat Paşcu 
Ioan Mircea, din Grupul Parlamentar al PSD şi doamna deputat Buruiană Aprodu Daniela 
din Grupul Parlamentar al PRM. 

Pentru ziua de 28 octombrie 2005, membrii comisiei au hotărît un program de 
studiu individual asupra unor prevederi ale bugetului Ministerului Apărării Naţionale, 
prevederi pentru care, în ziua 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) au absentat domnul deputat Paşcu 
Ioan Mircea, din Grupul Parlamentar al PSD, domnul deputat Hellvig Eduard Raul din 
grupul Parlamentar al PC şi doamna deputat Buruiană Aprodu Daniela din Grupul 
Parlamentar al PRM. 

 
 
 
 

Preşedinte, 
 
 

Mihai Stănişoară    
 
 


