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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTATILOR 
 
Comisia pentru aparare, ordine                                                Bucuresti, 24.02.2004 
publica si siguranta nationala                                                   P.L.X-749/2004                                                                  
Nr.32/58/2004 
 
 
 
 
 

RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea participarii României la Grupul 

Australia pentru controlul exporturilor în vederea neproliferarii                          
armelor chimice si biologice  

 
 
1. În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei 

Deputatilor, cu modificarile si completarile intervenite prin Hotarârea Camerei 
Deputatilor nr. 23/2003, Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta 
nationala a fost sesizata spre dezbatere si avizare în fond, în procedura obisnuita, 
cu proiectul de Lege pentru aprobarea participarii României la Grupul Australia 
pentru controlul exporturilor în vederea neproliferarii armelor chimice si biologice, 
trimis cu adresa nr. P.L. X-749 din 3 februarie 2004 si înregistrat sub nr.32/58 din 
4 februarie 2004. 
 

  Consiliul Legislativ, cu nr. 1450/14.10.2003, a avizat favorabil, acest 
proiect de lege, cu unele observatii si propuneri.  

   Comisia pentru politica externa, Comisia pentru buget, finante si banci si 
Comisia juridica de disciplina si imunitati, cu nr. 33/PL-X 749 din 4 februarie 
2004, nr. 31 din 10 februarie 2004 si, respectiv, nr. 31/PL- X 749 din 9 februarie 
2004 avizeaza favorabil acest proiect de lege în forma adoptata de Senat. 

 
Proiectul de lege urmareste, prin aprobarea participarii tarii noastre la 

Grupul Australia, limitarea extinderii armelor chimice si biologice, prin controlul 
exporturilor de precursori, microorganisme si agenti pentru fabricarea acestor 
arme, precum si a echipamentelor necesare producerii armelor chimice, respectiv 
biologice.   
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2. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare si se adopta în 
conformitate cu art. 76 alin. (2) din Constitutia României. 

 
3. La lucrarile comisiei au fost prezenti un numar de 19 deputati, din totalul 

de 27 membrii ai comisiei.  
La dezbaterea proiectului de lege au participat ca invitati, în conformitate cu 

prevederilor art. 51 si 52 din Regulamentul Camerei Deputatilor, doamna Nineta 
Barbulescu, Director ANCEX , gl.(r) Stefan Dogaru, reprezentant ANCEX, Lucian 
Ivan, sef serviciu ANCEX. 

 
4. Proiectul de lege, potrivit art. 75 din Constitutie si art. 86 din 

Regulamentul Camerei Deputatilor, este de competenta decizionala a Camerei 
Deputatilor. 

 
 În urma dezbaterii, în sedinta din 24 februarie 2004, comisia a hotarât 
avizarea favorabila a proiectului de Lege pentru aprobarea participarii 
României la Grupul Australia pentru controlul exporturilor în vederea 
neproliferarii armelor chimice si biologice, în fo rma adoptata de Senat. 
 
 
 
 

VICEPRESEDINTE, 
 

Marcu TUDOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red.consult. Roxana Rus 
Red.s.c. Anca Barb 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTATILOR 

 
 
Comisia pentru aparare, ordine                                                       Bucuresti, 24.02.2004                                
publica si siguranta nationala                                                           P.L.X - 749/2004 
Nr.32/111/2004 
 
     
 
 Catre, 

BIROUL PERMANENT AL 
CAMEREI DEPUTATILOR 

 
  

Va înaintam, alaturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru 
aprobarea participarii României la Grupul Australia pentru controlul exporturilor în 
vederea neproliferarii armelor chimice si biologice, trimis cu adresa nr. P.L. X-749 
din 3 februarie 2004 si înregistrat sub nr.32/58 din 4 februarie 2004. 

 
 
 În raport de obiectul si continutul sau, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 

 
 

VICEPRESEDINTE, 
 

Marcu TUDOR 
 
 


