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P R O C E S – V E R B A L 

al lucrărilor comisiei din 17, 18, 19 şi 20 iunie 2013 

 
În data de 17 iunie 2013, lucrările reunite ale Comisiilor pentru 

apărare, ordine publică şi siguranţă naţională sunt conduse de către domnul 

senator Corneliu Dobriţoiu, preşedintele Comisiei pentru apărare din Senat.  

Sunt prezenţi 21 deputaţi din totalul de 24 de membri ai Comisiei. 

Comisia aprobă, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi:  

1. Dezbaterea şi avizarea solicitării privind aprobarea prealabilă 

pentru iniţierea procedurilor specifice pentru achiziţia produselor şi 

serviciilor de la Guvernul Republicii Portugheze şi Guvernul Statelor Unite 

ale Americii, destinate realizării capabilităţii operaţionale aeriene cuprinse în 

Faza I a Etapei de tranziţie iniţială a Concepţiei de realizare graduală a 

capabilităţii de apărare aeriană în cadrul Programului “Avion multirol al 

Forţelor Aeriene”. 

La punctul 1 al ordinii de zi, în urma dezbaterilor generale, membrii 

comisiei hotărăsc, cu majoritatea voturilor pentru, aprobarea iniţierii 

procedurilor de atribuire a achiziţiei produselor şi serviciilor de la Guvernul 

Republicii Portugheze şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, destinate 

realizării capabilităţii operaţionale aeriene cuprinse în Faza I a Etapei de 
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tranziţie iniţială a Concepţiei de realizare graduală a capabilităţii de apărare 

aeriană în cadrul Programului “Avion multirol al Forţelor Aeriene”. 

În încheiere, preşedintele de şedinţă, constatând că ordinea de zi a fost 

epuizată, declară închisă şedinţa Comisiei.   
 

În ziua de 18 iunie, lucrările Comisie pentru apărare, ordine publică şi 

siguranţă naţională sunt conduse de către domnul Ion Mocioalcă, 

preşedintele Comisiei. 

Sunt prezenţi 21 deputaţi din totalul de 24 de membri ai Comisiei. 

Comisia aprobă, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 

1.  Dezbaterea pe fond a Proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 59/2013 privind stabilirea unor 

măsuri pentru eficientizarea activităţilor de prevenire şi combatere a 

corupţiei (PL-x 205/2013) 

La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiei pentru apărare, cu 

unanimitate de voturi pentru, decid întocmirea unui raport preliminar 

favorabil. 

 

În încheiere, preşedintele de şedinţă, constatând că ordinea de zi a fost 

epuizată, declară închisă şedinţa Comisiei.     
 
 

Preşedinte, 
 
 

Ion Mocioalcă 
 
 
 
 

 
 
Nasi Calenţaru 
Consultant parlamentar 


		2013-07-16T12:21:50+0300
	Anca Daria I. Cotoc




