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PROCES VERBAL  
al lucrărilor Comisiei din zilele 

de 27 şi 28 mai 1998 
 
 A.- La lucrările Comisiei din ziua de 27 mai a.c. sunt prezenţi 17 
deputaţi, fiind absenţi motivat 4 şi  nemotivat 2. 
 La lucrările Comisiei participă ca invitaţi : domnul deputat  Vasile Stan 
şi domnul deputat Marian Ianculescu, ambii iniţiatori ai propunerii legislative 
privind modificarea şi completarea  Legii nr.17/1996, precum şi domnul 
Colonel Toroiman George din I.G.P. Serviciul  arme - muniţii. 
 Lucrările şedinţei sunt conduse de Dl. Mihail Nică, vicepreşedintele  
Comisiei. 
 Comisia a adoptat, cu unanimitatea voturilor deputaţilor prezenţi, 
următoarea  ordine de zi: 
 
   1. Proiectul de Lege  pentru aderarea României la 
Convenţia cu privire la marcajul  explozibililor plastici şi în folie în scopul 
detectării, adoptată la Montreal la 1 martie 1991 (RAPORT) - 
 
   2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului privind 
cooperarea  în domeniul militar dintre Ministerul Apărării  Naţionale  al 
României şi Ministerul Apărării  Republicii Italiene, semnat la Roma la 26 
februarie 1997 (RAPORT) - 
 
   3. Proiectul de Lege pentru aderarea României la Protocolul 
cu privire la  reprimarea actelor ilicite de  violenţă în aeroporturile destinate  
aviaţiei civile internaţionale, suplimentar la  Convenţia  încheiată la Montreal 
la 23 septembrie  1971, privind  reprimarea actelor ilicite  îndreptate 
împotriva securităţii aviaţiei civile, adoptat  la Montreal la 24 februarie 1988 
(RAPORT)  
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   4. Propunerea legislativă  pentru modificarea şi 
completarea  Legii nr.17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor. 
(RAPORT) - se discută în prezenţa iniţiatorilor şi a reprezentantului 
Ministerului de Interne. 
 
  5. Raportul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării privind 
activitatea  desfăşurată în anul 1996 (RAPORT comun cu comisia similară 
a Senatului) - Comisiile sunt atenţionate de Birourile Permanente  să 
prezinte raportul comun până la 30 mai a.c. 
 
  6. Propunerea legislativă privind urgentarea urmăririi penale  şi a 
judecăţii pentru faptele  de reprimare a participanţilor la demonstraţiile  din 
decembrie 1989  (AVIZ) - se discută în prezenţa iniţiatorului - domnul Mihai 
Gheorghiu 
 
  7. Proiectul de Lege pentru aplicarea Acordului dintre statele 
părţi la Tratatul Atlanticului de Nord şi celelalte  state participante la 
Parteneriatul pentru Pace cu privire la  statutul forţelor lor, încheiat la 
Bruxelles la 19 iunie 1995 (RAPORT). 
  Amendamentele  admise sau respinse  sunt redate în rapoartele  şi 
avizul Comisiei pentru fiecare  proiect  de lege sau propunere legislativă. 
  Comisia a adoptat cu  unanimitate de voturi proiectele de Lege  
menţionate la punctele 1,2 şi 3 precum şi  cu majoritatea voturilor deputaţilor 
prezenţi, propunerea legislativă prevăzută la punctul 6. 
  Comisia  a  respins, cu  majoritate de  voturi, propunerea 
legislativă menţionată la punctul  4, după ce  au  fost audiate argumentele  
iniţiatorilor  şi a reprezentantului I.G.P. - Serviciul arme - muniţii, cât şi a 
explicaţiilor date de aceştia la întrebările ce le-au fost adresate  de  unii 
membrii ai Comisiei. 
  Comisia a  recomandat  I.G.P., prin reprezentantul său, să 
realizeze   în continuare, controlul permanent asupra  modului de  aplicare a  
prevederilor Convenţiei  Europene  cu privire la controlul  achiziţionării şi 
deţinerii armelor de foc, de către particulari, adoptată la Strasbourg la 28 
iunie 1978, ratificată de Parlamentul României  prin Legea nr.116 din 3  iulie 
1997, publicată  în M.Of. nr.143  din 8 iulie 1997.  
   În referire la Raportul C.S.A.Ţ prevăzut la punctul 5, Comisia a 
hotărât  să  propună Comisiei  similare a Senatului,  ca  în şedinţă comună,  în 
ziua de  3 iunie 1998, să  reanalizeze acest raport, în prezenţa  Secretarului 
C.S.A.Ţ. şi să definitiveze  Raportul -comun. Cu acest prilej, Comisiile  vor 
hotărâ şi asupra  întocmirii Raportului -comun  privind activitatea desfăşurată 
în anul 1997 de C.S.A.T. 
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  Având în vedere complexitatea  aspectelor  proiectului de Lege  
de la punctul 7, Comisia a hotărât  ca fiecare  deputat să continue  
aprofundarea   analizei acestor aspecte, urmând ca discutarea  în vederea 
avizării să  continue  în şedinţa din ziua de 17 iunie a.c. 
  În cadrul acestei şedinţe Comisia, a mai analizat şi următoarele: 
  - Situaţia  privind  proiectele de legi şi propuneri legislative 
aflate  pentru dezbatere şi analiză  pe agenda sa de lucru şi a hotărât 
priorităţile. 
  -  În urma informării făcute de către domnul deputat  Vâlcu 
Mircea care  a participat, în baza hotărârii Comisiei , la  " Prezentarea unor 
noi tipuri de armamente de importanţă majoră", la Academia Trupelor de 
Uscat, din Sibiu, în perioada 12 - 15 mai a.c., asupra realizărilor U.M. 
Moreni, Comisia  a hotărât să solicite aprobarea Biroului Permanent, ca în 
ziua de 10 iunie 1998,  să viziteze această unitate a Sectorului producţiei de 
apărare, în vederea documentării împreună cu reprezentanţi  din M.Ap.N. 
 
  B.- La lucrările Comisiei în ziua de 28 mai a.c., sunt prezenţi ... 
deputaţi, fiind absenţi motivat....., iar nemotivat..... 
  Lucrările şedinţei sunt conduse de Dl. Ioan Mircea Paşcu 
preşedintele Comisiei. 
  Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea  ordine 
de zi: 
   - Studiul  unor documente legislative în vigoare   şi proiectul de 
Lege pentru aplicarea Acordului dintre statele părţi la Tratatul Atlanticului de 
Nord şi celelalte  state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la  
statutul forţelor lor, încheiat la Bruxelles la 19 iunie 1995. 
    
   
 
 PREŞEDINTE      SECRETAR 
 
 Prof. dr. Ioan Mircea Paşcu   Mihail Gabriel Ioniţă  


