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P R O C E S – V E R B A L 
al şedinţelor comisiei din zilele de 15 şi 16 iunie 2004 

 
 
 Marţi, 15 iunie 2004, între orele 14.30 - 19.00, la lucrările şedinţei sunt 
prezenţi 19 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 proiectului de Lege privind regimul armelor şi al 

muniţiilor. 
 
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între 

România şi Regatul Spaniei privind protecţia informaţiilor clasificate. 
 
3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între 

Guvernul României şi Comisia Pregătitoare a Organizaţiei Tratatului de 
interzicere totală a experienţelor nucleare privind desfăşurarea activităţilor 
referitoare la instalaţiile de monitorizare internaţională în aplicarea Tratatului de 
interzicere totală a experienţelor nucleare, inclusiv a activităţilor ulterioare 
certificării, semnat la Viena la 13 iunie 2003 . 

 
La lucrările şedinţelor participă, în calitate de invitaţi: 
- doamna Sofia Balaban, consilier juridic în cadrul Ministerului Apărării 

Naţionale; 
- domnul Mircea Alexandru, secretar de stat, Ministrul pentru relaţia cu 

Parlamentul din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor; 
- domnul comisar Florin Trosca, director al Serviciului Independent de 

Arme, Explozivi şi Substanţe Toxice; 
- domnul comisar Stelian Isac, director adjunct al Serviciului Independent 

de Arme, Explozivi şi Substanţe Toxice;  
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- domnul comisar-şef Valentin Palade Jubleanu, şeful Compartimentului 
Arme al Serviciului Independent de Arme, Explozivi şi Substanţe Toxice; 

- domnul inspector principal Florin Nan, consilier la Direcţia reglementări 
juridice şi contencios a Ministerului Administraţiei şi Internelor.    

 
În deschiderea şedinţei, membrii comisiei iau în dezbatere proiectul de Lege 

privind regimul armelor şi al muniţiilor. Domnii deputaţi fac o serie de amendamente 
asupra textului adoptat de Senat, iar la finalul dezbaterilor, avizează favorabil acest 
proiect de Lege cu unanimitate de voturi pentru. 
 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei avizează favorabil, cu 
unanimitate de voturi pentru, proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între 
România şi Regatul Spaniei privind protecţia informaţiilor clasificate  
 

În continuarea şedinţei, comisia dezbate proiectul de Lege pentru ratificarea 
Acordului între Guvernul României şi Comisia Pregătitoare a Organizaţiei Tratatului 
de interzicere totală a experienţelor nucleare privind desfăşurarea activităţilor 
referitoare la instalaţiile de monitorizare internaţională în aplicarea Tratatului de 
interzicere totală a experienţelor nucleare, inclusiv a activităţilor ulterioare 
certificării, semnat la Viena la 13 iunie 2003. În urma dezbaterilor, membrii comisiei 
avizează favorabil acest proiect de lege. 

 
 
Miercuri, 16 iunie 2004, între orele 9.30 - 16.30, la lucrările şedinţei sunt 

prezenţi 19 de deputaţi, doi deputaţi fiind absenţi motivat. 
 

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

 
 Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare, înscris 
pe ordinea de zi este dezbătut şi avizat favorabil, cu unanimitate de voturi pentru.    
 
 
 

 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

Marcu TUDOR 
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