
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTATILOR 

 
Comisia pentru aparare, ordine                                                      Bucuresti, 29.09.2003 
publica si siguranta nationala 
 
 
 
 
 

 
P R O C E S – V E R B A L 

al sedintelor comisiei din zilele de 23, 24 si 25 septembrie 2003  
 

 
 

 Marti, 23 septembrie 2003, între orele 14.00 – 19.00, la lucrarile sedintei sunt 
prezenti 23  deputati, doi deputati fiind absenti motivat. 

Lucrarile sedintei sunt conduse de domnul deputat Marcu Tudor, vicepresedintele 
comisiei. 

 
Comisia a hotarât cu unanimitate de voturi, urmatoarea ordine de zi: 
 

1. Dezbaterea si avizarea în fond a proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului 
privind constituirea Consiliului de Planificare a Urgentelor Civil-Militare pentru Sud-
Estul Europei, deschis spre semnare la Sofia la 3 aprilie 2001; 

 
2. Dezbaterea si avizarea în fond, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr.60/2003 privind aprobarea achizitionarii de catre Ministerul 
Administratiei si Internelor a une i nave maritime de patrulare de la Ministerul Federal 
de Interne din Republica Federala Germania, precum si a platii serviciului de 
transport al acesteia pâna în portul Constanta; 

 
La sedinta participa, în calitate de invitat: 
- domnul chestor Mircea Alexandru, secretar de stat pentru Relatia cu 

Parlamentul, din Ministerul Administratiei si Internelor; 
- domnul comisar Tomita Dogaru, reprezentant al Politiei de Frontiera. 
 

  În deschiderea sedintei, presedintele de sedinta supune atentiei domnilor deputati, 
proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind constituirea Consiliului de 
Planificare a Urgentelor Civil-Militare pentru Sud-Estul Europei.  
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Domnul secretar de stat Mircea Alexandru motiveaza necesitatea ratificarii 
acestui acord la a carei negociere a participat personal, evidentiind faptul ca prin 
ratificarea documentului se urmareste instituirea cadrului juridic multilateral necesar 
planificarii si coordonarii resurselor disponibilizate pentru interventia în cazul dezastrelor 
si înlaturarea urmarilor acestora. Devenind parte a acestui organism, România poate 
beneficia de asistenta specializata din partea  statelor membre ale Consiliului, în 
eventualitatea unor situatii de urgente civil-militare. La finalul dezbaterilor, membrii 
comisiei avizeaza favorabil acest proiect de lege cu unanimitate de voturi pentru. 
 În continuarea sedintei, membrii comisiei dezbat împreuna cu reprezentantii 
Ministerului Administratiei si Internelor, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonantei 
de urgenta a Guvernului nr.60/2003 privind aprobarea achizitionarii de catre Ministerul 
Administratiei si Internelor a unei nave maritime de patrulare de la Ministerul Federal de 
Interne din Republica Federala Germania, precum si a platii serviciului de transport al 
acesteia pâna în portul Constanta. Domnul comisar Dogaru prezinta domnilor deputati 
documentatia aferenta încheierii întelegerii între ministerele celor doua state, precum si 
fotografii ale navei, pentru constatarea starii tehnice actuale. În urma dezbaterilor, 
comisia hotaraste avizarea favorabila a proiectului de lege, cu unanimitate de voturi 
pentru. 
 
 Miercuri, 24 septembrie 2003, între orele 9.30 – 16.30, la lucrarile sedintei sunt 
prezenti 23 deputati, doi deputati fiind absenti motivat. 

Lucrarile sedintei sunt conduse de domnul deputat Marcu Tudor, vicepresedintele 
comisiei. 

 
Comisia a hotarât cu unanimitate de voturi, urmatoarea ordine de zi: 

 
1. Dezbaterea si avizarea în fond, a proiectului de Lege pentru modificarea si 

completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare; 
 

2. Dezbaterea si avizarea Legii privind pregatirea economiei nationale si a teritoriului 
pentru aparare; (reexaminare) 

 
3. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de 
urgenta. 

 
Lucrarile comisiei încep cu dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea si 

completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare. Domnul deputat Ristea 
Priboi face o scurta prezentare a proiectului de lege, subliniind importanta majorarii 
compensatiei lunare pentru chirie, ce se acorda cadrelor militare. Presedintele de sedinta 
propune amânarea votului final asupra acestui proiect, pâna la obtinerea tuturor avizelor 
din partea comisiilor sesizate spre avizare.  

La punctul 2 al ordinii de zi, comisia reexamineaza Legea privind pregatirea 
economiei nationale si a teritoriului pentru aparare. Constatând neconstitutionalitatea 
prevederilor art. 11, alin (3) si (4), membrii comisiei hotarasc, cu unanimitate de voturi 
pentru, sa modifice textul de lege în sensul în care a fost modificat si de Senat. 
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Datorita orei înaintate, presedintele de sedinta hotaraste suspendarea lucrarilor 
comisiei si continuarea dezbaterilor asupra Ordonantei de urgenta a Guvernului             
nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta, într-o sedinta 
viitoare. 

 
 Joi, 25 septembrie 2003, între orele 9.30 – 12.30, la lucrarile sedintei sunt 
prezenti 24 deputati, un deputat fiind absent motivat. 

Lucrarile sedintei sunt conduse de domnul deputat Marcu Tudor, vicepresedintele 
comisiei. 

 
Comisia a hotarât cu unanimitate de voturi, urmatoarea ordine de zi: 

 
1. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de 
urgenta. 

 
Membrii comisiei reiau dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul 
starii de urgenta, formulând noi amendamente. Deoarece nu au ajuns la un punct comun 
asupra amendamentelor formulate anterior, domnii deputati hotarasc amânarea votului pe 
articole pâna saptamâna viitoare. 

 
 
 
 
 
 

 
 

VICEPRESEDINTE, 
 

Marcu TUDOR 
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