
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 

Comisia pentru apărare, ordine                                        Bucureşti, 10.06.2004 
publică şi siguranţă naţională 
 

P R O C E S – V E R B A L 
al şedinţelor comisiei din zilele de 8 şi 9 iunie 2004 

 
 
 Marţi, 8 iunie 2004, între orele 14.30 - 19.00, la lucrările şedinţei sunt 
prezenţi 22 de deputaţi, doi deputaţi fiind absenţi motivat. 
 
 Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Marcu Tudor, 
vicepreşedintele comisiei. 
 

Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea ordine de zi:  
 
1. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2004 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea serviciilor publice comunitare  pentru situaţii de urgenţă . 

 
2. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2004 pentru completarea 
Legii nr. 138/1999 privind  salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din 
instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, 
precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii. 

 
3. Dezbaterea şi avizarea  proiectului de Lege pentru instituirea "Ziua NATO" în 

România. 
 
4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind regimul armelor şi al 

muniţiilor. 
 

La lucrările şedinţelor participă, în calitate de invitaţi: 
- domnul Mihai Tătuţ, director adjunct al Direcţiei Juridică a Ministerului 
      Administraţiei şi Internelor . 
- domnul col. Flore Popescu, consilier juridic în cadrul Serviciului de Protecţie şi 

Pază. 
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La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiei avizează favorabil, cu 
unanimitate de voturi pentru, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 25/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor 
publice comunitare  pentru situaţii de urgenţă . 
 

În continuarea şedinţei, comisia dezbate proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2004 pentru completarea Legii nr. 
138/1999 privind  salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile 
publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi 
acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii. În urma 
dezbaterilor, membrii comisiei avizează favorabil acest proiect de lege. 

 
Proiectul de Lege pentru instituirea "Ziua NATO" în România, înscris pe 

ordine de zi la punctul trei este avizat favorabil, cu unanimitate de voturi pentru, de 
către membrii comisiei . Iar dezbaterile asupra proiectului de Lege privind regimul 
armelor şi al muniţiilor sunt amânate pentru o şedinţă viitoare. 

 
Miercuri, 9 iunie 2004, între orele 9.30 - 16.30, la lucrările şedinţei sunt 

prezenţi 22 de deputaţi, doi deputaţi fiind absenţi motivat. 
 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Marcu Tudor, 
vicepreşedintele comisiei.  

 
 Proiectul de Lege privind cazierul judiciar, înscris pe ordinea de zi este 
dezbătut şi avizat favorabil, cu unanimitate de voturi pentru.    
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

Marcu TUDOR 
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