
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTATILOR 
 
Comisia pentru aparare, ordine                                                           Bucuresti, 29.09.2003 
publica si siguranta nationala                                                              Nr.32/634 
 
 

 
S I N T E Z A 

lucrarilor Comisiei din zilele  de 23, 24 si 25 septembrie 2003 
 
 

Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala si-a desfasurat lucrarile în ziua 
de 23 septembrie  2003, având urmatoarea ordine de zi: 

 
1. Dezbaterea si avizarea în fond a proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului privind 

constituirea Consiliului de Planificare a Urgentelor Civil-Militare pentru Sud-Estul Europei, 
deschis spre semnare la Sofia la 3 aprilie 2001; 

 
2. Dezbaterea si avizarea în fond, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr.60/2003 privind aprobarea achizitionarii de catre Ministerul Administratiei si 
Internelor a unei nave maritime de patrulare de la Ministerul Federal de Interne din Republica 
Federala Germania, precum si a platii serviciului de transport al acesteia pâna în portul 
Constanta; 

 
  La punctul 1 al ordinii de zi, proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind 
constituirea Consiliului de Planificare a Urgentelor Civil-Militare pentru Sud-Estul Europei a fost 
avizat favorabil. 
 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotarât avizarea favorabila a proiectului de 
Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.60/2003 privind aprobarea 
achizitionarii de catre Ministerul Administratiei si Internelor a unei nave maritime de patrulare de la 
Ministerul Federal de Interne din Republica Federala Germania, precum si a platii serviciului de 
transport al acesteia pâna în portul Constanta. 
 

Din numarul total al membrilor comisiei (26), au absentat domnii deputati Ioan Mircea Pascu 
si Razvan Ionescu din Grupul Parlamentar al PSD si domnul deputat 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 

24 septembrie 2003, având urmatoarea ordine de zi: 
 

1. Dezbaterea si avizarea, a proiectului de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.80/1995 
privind statutul cadrelor militare; 

 
2. Dezbaterea si avizarea Legii privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului pentru 

aparare; (reexaminare) 
 
3. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta. 
 
La punctul 1 al ordinii de zi, presedintele de sedinta a propus amânarea votului final asupra 

proiectului de modificare si completare a Legii privind statutul cadrelor militare. 
 
La punctul 2 al ordinii de zi, comisia a reexaminat Legea privind pregatirea economiei 

nationale si a teritoriului pentru aparare. Constatând neconstitutionalitatea prevederilor art. 11, alin 
(3) si (4), membrii comisiei au hotarât, cu unanimitate de voturi pentru, sa modifice textul de lege în 
sensul în care a fost modificat de Senat. 

 
La punctul 3 al ordinii de zi, dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de 
urgenta, au fost amânate pentru sedinta urmatoare. 
 

Din numarul total al membrilor comisiei (26), au absentat domnii deputati Ioan Mircea Pascu 
si Razvan Ionescu din Grupul Parlamentar al PSD si domnul deputat Tiberiu Toro din Grupul 
Parlamentar al UDMR. 

 
Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala si-a desfasurat lucrarile în ziua 

25 septembrie 2003, având urmatoarea ordine de zi: 
 
1. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta. 
 
Membrii comisiei au reluat dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de 
urgenta. Deoarece nu au ajuns la un punct comun asupra amendamentelor formulate anterior, domnii 
deputati au hotarât amânarea votului pe articole pâna saptamâna viitoare. 
 

Din numarul total al membrilor comisiei (26), au absentat domnii deputati Ioan Mircea Pascu 
din Grupul Parlamentar al PSD si domnul deputat Tiberiu Toro din Grupul Parlamentar al UDMR. 

 
 

VICEPRESEDINTE, 
 

Marcu TUDOR 
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