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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru apărare,ordine
publică şi siguranţă naţională

PROCES –VERBAL
al şedinţelor comisiei din zilele de  12 şi 13 martie 2002 

În ziua de 12 martie 2002, între orele 9.30 – 16.30, la  lucrări sunt prezenţi 19
deputaţi, fiind absenţi motivat 5 iar nemotivat, 2.

Participă, în calitate de invitat, domnul Ciobanu Victor, director general în
Ministerul Industriei şi Resurselor.

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Răzvan Ionescu, preşedintele
comisiei.

Comisia adoptă cu unanimitate de voturi următoarea ordine de zi:
1.Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege pentru
modificarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României 
2.Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.169/2001 privind utilizarea unor
sume destinate restructurării şi reorganizării agenţilor economici din sectorul
producţiei de apărare
3.Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2000 privind stingerea unor obligaţii
ale agenţilor economici care furnizează produse şi servicii către instituţiile publice
din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională 
La primul punct al ordinii de zi, domnul Răzvan Ionescu prezintă principalele

aspecte din expunerea de motive, avizul Consiliului Legislativ, prevederile proiectului de
lege şi supune la vot articolele din cuprinsul acestuia.

Comisia adoptă cu unanimitate de voturi pentru proiectul de Lege pentru
modificarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României.

 La punctul 2 al ordinii de zi, domnul Cibanu Victor prezintă, pentru susţinere 
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.169/2001
privind utilizarea unor sume destinate restructurării şi reorganizării agenţilor economici
din sectorul producţiei de apărare şi răspunde la unele întrebări adresate de către domnii
deputaţi Marcu Tudor şi Octavian Mitu, în referire la prevederile articolului 3 şi,
respectiv art.1 alin. (3) din ordonanţă.
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Supus la vot, proiectul de lege este adoptat în unanimitate.
La punctul 3 al ordinii de zi, proiectul de lege este respins cu unanimitate de

voturi. Motivele propunerii de respingere sunt redate în raportul comisiei.
La punctul 2 al ordinii de zi, 
În ziua de 13 martie 2002, între orele 8.30 – 13.00, la lucrările comisiei sunt

prezenţi 20 deputaţi, fiind absenţi motivat 6.
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Răzvan Ionescu, preşedintele

comisiei.
Participă, în calitate de invitaţi:
- doamna Adriana Dogaru şi domnul Florea Ioan, din Ministerul Sănătăţii;
- domnul colonel Ioan Manea, din cadrul Ministerului de Interne.
- colonel Traian Popescu şi maior Jan Ilie din Ministerul Apărării Naţionale.
Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea ordine de zi:
1.Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege privind
regimul juridic al precursorilor care pot fi folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor
(Aviz la Comisia pentru sănătate şi familie)
2.Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege privind participarea
României la finanţarea realizării sistemului de comunicaţii şi informatică al
Brigăzii din Sud-Estul Europei (SEEBRIG) - Raport

La primul  punct al  ordinii  de  zi,  domnul Răzvan Ionescu prezintă piesele din
dosarul proiectului şi situaţia însuşirii de către iniţiator a observaţiilor din avizul
Consiliului Legislativ. 

Domnul Ioan Florea rezintă proiectul de lege şi răspunde la întrebările adresate de
membrii comisiei.

Supus la vot, proiectul de Lege privind regimul juridic al precursorilor care pot fi
folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor este avizat favorabil cu unanimitate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi, dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege privind
participarea României la finanţarea realizării sistemului de comunicaţii şi informatică al
Brigăzii din Sud-Estul Europei (SEEBRIG), este amânată pentru săptămâna care
urmează.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

               Marcu TUDOR   Ristea PRIBOI

red. exp. M.Ţăranu
consult.M.Florescu
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