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P R O C E S – V E R B A L 

al sedintelor comisiei din zilele de 2 si 3 septembrie 2003  
 

 
 Marti, 2 septembrie 2003, între orele 13.30 – 19.00, la lucrarile sedintei sunt 
prezenti 11  deputati, restul deputati fiind absenti motivat. 

Lucrarile sedintei sunt conduse de domnul deputat Marcu Tudor, vicepresedintele 
comisiei. 
 Constatând lipsa cvorumului de sedinta, datorata faptului ca domnii deputati 
apartinând Grupului Parlamentar al PSD participa la convocarea generala a partidului de 
la Snagov, presedintele de sedinta hotaraste suspendarea lucrarilor comisiei. 

 
 Miercuri, 3 septembrie 2003, între orele 9.30 – 16.30, la lucrarile sedintei sunt 
prezenti 23 deputati, doi deputati fiind absenti motivat. 

Lucrarile sedintei sunt conduse de domnul deputat Marcu Tudor, vicepresedintele 
comisiei. 

Comisia a hotarât cu unanimitate de voturi, urmatoarea ordine de zi: 
 
1. Dezbaterea si avizarea propunerii legislative privind regimul mormintelor, cimitirelor 

si operelor comemorative de razboi si infiintarea Societatii Nationale pentru Cinstirea 
Eroilor; 

 
2 Dezbaterea si avizarea  proiectului de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 54/2003 privind acordarea de catre Ministerul Administratiei si 
Internelor si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului catre Societatea 
Comerciala “ARO” – S.A. Câmpulung  a unor sume de bani necesare finalizarii unor 
contracte comerciale. 
 

La sedinta participa, in calitate de invitati: 
- domnul Silviu Ghiurcan, Directia Financiara MAI; 
- domnul Mircea Angelescu, Director al Directiei Monumente Istorice si Muzee 

din Ministerul Culturii; 



- domnul comisar-sef Mihai Tatut, directorul adjunct al Directiei Legislative din 
MAI; 

- domnul deputat Puiu Hasotti. 
 

În cadrul discutiilor generale asupra propunerii legislative privind regimul 
mormintelor, cimitirelor si operelor comemorative de razboi, membrii comisiei, împreuna 
cu domnul deputat Puiu Hasotti, initiatorul propunerii, dezbat situatia creata de sesizarea 
spre avizare cu aceasta initiativa ulterior votarii în Plen a proiectului de lege cu acelasi 
obiect de reglementare, initiat de Guvern. 

Considerând tardiva aceasta sesizare, comisia hotaraste respingerea propunerii cu 
majoritate de voturi. 

Urmatorul proiect supus dezbaterilor este cel privind aprobarea Ordonantei de 
urgenta a Guvernului nr.54/2003 privind acordarea de catre Ministerul Administratiei si 
Internelor si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului catre Societatea Comerciala 
“ARO” – S.A. Câmpulung  a unor sume de bani necesare finalizarii unor contracte 
comerciale. 

Împreuna cu reprezentantii Ministerului Administratiei si Internelor, membrii 
comisiei dezbat oportunitatea suplimentarii sumelor de bani acordate societatii ARO- 
Câmpulung pentru finalizarea contractului comercial nr.110/2002. În urma dezbaterilor, 
proiectul de lege este admis cu majoritatea voturilor deputatilor prezenti.  
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