
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTATILOR 
 

Comisia pentru aparare, ordine                                               Bucuresti, 27.02.2004 
publica si siguranta nationala 
 
 

 
P R O C E S – V E R B A L 

al sedintelor comisiei din zilele de 24 si 25 februarie  2004  
 

 
 
 Marti, 24 februarie 2004, între orele 14.30 - 19.00, la lucrarile sedintei sunt 
prezenti 20 deputati, 3 deputati fiind absenti motivat. 
 

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

Comisia a hotarât, cu unanimitate de voturi pentru, urmatoarea ordine de zi:  
 
1. Dezbaterea si avizarea în fond a proiectului de Lege pentru aprobarea participarii 

României la Grupul Australia pentru controlul exporturilor în vederea 
neproliferarii armelor chimice si biologice; 

 
2. Dezbaterea si avizarea în fond a proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului 

între Guvernul României si Guvernul Republicii Albania privind cooperarea în 
domeniul militar, semnat la Bucuresti la 19 noiembrie 2003. 

 
La lucrarile sedintelor participa, în calitate de invitati: 
 
- doamna secretar de stat Nineta Barbulescu, presedintele ANCE; 
- domnul gl.(r) Stefan Dogaru, reprezentant ANCEX; 
- domnul, Lucian Ivan, sef serviciu ANCEX; 
- doamna Sofia Balaban, consilier juridic MApN. 

 
La primul punct al ordinii de zi, membrii comisiei dezbat, în prezenta 

reprezentantilor Agentiei Nationale de Control a Exporturilor, proiectul de Lege 
pentru aprobarea participarii României la Grupul Australia pentru controlul 
exporturilor în vederea neproliferarii armelor chimice si biologice. La finalul 
dezbaterilor, comisia avizeaza favorabil, cu unanimitate de voturi pentru, acest 
proiect de lege. 
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În continuarea sedintei, domnii deputati avizeaza favorabil proiectul de Lege 
pentru ratificarea Acordului între Guvernul României si Guvernul Republicii Albania 
privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucuresti la 19 noiembrie 2003. 
 
 Miercuri, 25 februarie 2004, între orele 9.30 - 16.00, la lucrarile sedintei 
sunt prezenti 11 deputati, 4 deputati fiind absenti motivat. 
 

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

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

1. Dezbaterea si avizarea în fond a proiectului de Lege pentru ratificarea Tratatului 
între România si Ucraina privind regimul frontierei de stat româno-ucrainene, 
colaborarea si asistenta medicala în problemele de frontiera, semnat la Cernauti 
la 17 iunie 2003; 

 
2. Dezbaterea raportului înlocuitor asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

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

 
La lucrarile sedintelor participa, în calitate de invitati: 
- domnul secretar de stat Cristian Diaconescu, Ministerul Afacerilor 

Externe; 
- domnul comisar Laurentiu Apostolache, Politia de Frontiera; 
- domnul inspector principal Dan Buzoianu, Politia de Frontiera. 
 

 În deschiderea sedintei, membrii comisiei dezbat proiectul de Lege pentru 
ratificarea Tratatului între România si Ucraina privind regimul frontierei de stat 
româno-ucrainene, colaborarea si asistenta medicala în problemele de frontiera, 
semnat la Cernauti la 17 iunie 2003. La finalul dezbaterilor generale, presedintele de 
sedinta, domnul deputat Marcu Tudor, constatând ca nu exista cvorumul necesar 
pentru a se trece la vot, a propus amânarea votului final pentru sedinta urmatoare. 

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 sunt amânate pentru saptamâna viitoare. 

 
 
 
 

VICEPRESEDINTE, 
 

Marcu TUDOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red. s.c. Anca Barb 


