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Camera Deputaţilor       15.10.1997 
Comisia pentru apărare,  
ordine publică şi siguranţă  
naţională. 

SINTEZA   
 lucrărilor Comisiei din 15  octombrie 1997. 

 
 Comisia pentru apărare, ordine publică si siguranţă naţională, şi - a  desfăşurat 
lucrările în ziua de 15 octombrie a.c. între orele 08.30 - 16.30 având următoarea ordine 
de zi: 
 A/ Discutarea şi avizarea următoarelor proiecte de lege: 
  1/ Ratificarea Convenţiei europene pentru reprimarea infracţiunilor 
rutiere,adoptată la Strasbourg la 30 noiembrie 1964 ( Aviz pentru Comisia juridică); 
  2/ Ratificarea Convenţiei consulare între România şi Republica Croaţia 
semnată la Zagreb la 19 mai 1997 ( Aviz pentru Comisia de politică externă); 
     Avize pentru Comisia pentru industrii 
 
  3/ Ordonanţa Guvernului nr.19/1997 privind transporturile; 
  4/ Ordonanţa Guvernului nr.40/1997 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.129/1996 privind transporturile pe caile ferate române; 
  5/ Ordonanţa Guvernului nr.41/1997 privind aprobarea Regulamentului 
de transport pe căile ferate din România; 
  6/ Ordonanţa Guvernului nr.42/1997 privind navigaţia civilă; 
  7/ Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul juridic al 
drumurilor; 
  8/ Ordonanţa Guvernului nr.44/1997 privind transporturile rutiere; 
  9/ Ordonanţa Guvernului nr. 45/1997 privind înfiinţarea Societăţii 
comerciale -Compania naţională de transporturi aeriene  române TAROM SA.. 
 
 B/Audierea managerilor Uzinei Mecanice TOHANI  şi  I.P.E.E. Curtea de 
Argeş, a reprezentanţilor  Ministerului Industriei şi Comerţului şi Ministerului Apărării 
Naţionale în legătură cu modul în care  s-a derulat un program de înzestrare. 
 
 La punctele 1şi 2 Comisia a avizat favorabil proiectele de lege respective  în 
forma adoptată de Senat. 
 La punctele 3 - 9 Comisia a avizat  favorabil Ordonanţele Guvernului  cu unele 
amendamente ce ţin de specificul activităţii, de particularităţile şi caracteristicile 
tehnice  ale vehiculelor din dotarea Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de 
Interne şi celorlalte componente ale sistemului naţional de apărare. Amendamentele 
sunt cuprinse în avizele Comisiei ce au fost transmise Comisiei pentru industrii şi 
servicii, sesizată în fond. 
 La punctul  B), Comisia a hotărât ca într-o şedinţă următoare  să audieze  şi 
reprezentantul Departamentului de Înzestrare al Armatei. 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi reprezentanţi ai Ministerului 
Industriei şi Comerţului şi Ministerului Apărării Naţionale. 



 Din numărul total al membrilor Comisiei ( 22 ) au absentat 4, după cum 
urmează: Ionescu Constantin Dudu ( motivat), Grupul parlamentar PNTCD şi civic 
ecologist; Bivolaru Gabriel şi Onaca Dorel, Grupul parlamentar al PDSR şi Vilău Ioan 
Adrian Grupul parlamentar USD-PD.  
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