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Comisia pentru apărare, ordine                                                    Bucureşti, 16.09.2004 
publică şi siguranţă naţională 
 
 

P R O C E S – V E R B A L 
al şedinţelor comisiei din zilele de 14, 15 şi 16 septembrie 2004 

 
 
 Marţi, 14 septembrie 2004, între orele 14.30 - 19.00, la lucrările şedinţei 
sunt prezenţi 23 de deputaţi, un deputat fiind absent motivat. 
 
 Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Răzvan Ionescu, 
preşedintele comisiei. 
 

Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea ordine de zi:  
 
1. Dezbaterea şi avizarea, în fond, a proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii    nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestaţii de 
servicii în interes public. 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 66/2004 privind acordarea de facilităţi fiscale NATO pentru 
pregătirea şi desfăşurarea în România a Reuniunii Informale a miniştrilor apărării 
din ţările membre NATO.  

3. Dezbaterea şi avizarea, în fond, a proiectului de Lege privind protecţia civilă. 
4. Dezbaterea şi avizarea, în fond, a  proiectului de Lege privind activitatea 

hidrografică maritimă. 
 

La lucrările şedinţei participă, în calitate de invitaţi: 
 

- doamna lt.col. Sofia Balaban consilier juridic în cadrul Ministerului Apărării 
Naţionale; 

- domnul Mircea Alexandru, Secretar de stat pentru relaţia cu Parlamentul din 
Ministerul Administraţiei şi Internelor; 

- doamna Irina Alexe, consilier juridic în cadrul Ministerului Administraţiei şi 
Internelor; 

- domnul general Petru Mihuţ, şeful de Stat Major al Jandarmerie Române. 
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Membrii comisiei iau în dezbatere proiectele de lege înscrise pe ordinea de zi 
şi le avizează favorabil, cu unanimitate de voturi pentru. 

 
La finalul dezbaterilor, domnii deputaţi validează numirea ca secretar al 

comisiei a domnului deputat Costică Canacheu. 
 

 
 Miercuri, 15 septembrie 2004, între orele 9.30 - 19.00, la lucrările şedinţei 
sunt prezenţi 26 de deputaţi, un deputat fiind absent motivat. 
 
 Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Răzvan Ionescu, 
preşedintele comisiei. 
 

Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea ordine de zi:  
 

1. Dezbaterea şi avizarea, în fond, a proiectului de Lege privind organizarea şi 
funcţionarea Jandarmeriei Română; 

2. Dezbaterea şi avizarea, în fond, a proiectului de Lege privind prevenirea şi 
combaterea terorismului. 

 
La lucrările şedinţei participă, în calitate de invitaţi: 
 

- domnul Mircea Alexandru, Secretar de stat pentru relaţia cu Parlamentul din 
Ministerul Administraţiei şi Internelor; 

- doamna Irina Alexe, consilier juridic în cadrul Ministerului Administraţiei şi 
Internelor;  

- domnul Ion Gherghinoiu, consilier juridic în cadrul Ministerului Administraţiei şi 
Internelor; 

- domnul general Petru Mihuţ, şeful de Stat Major al Jandarmerie Române. 
 

În deschiderea şedinţei, membrii comisiei dezbat proiectul de Lege privind 
organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Română, formulând o serie de 
amendamente. La finalul acestor dezbateri, proiectul de lege este avizat favorabil, cu 
unanimitate de voturi pentru. Amendamentele admise vor fi redate în raportul 
comisiei. 

Datorită depăşirii timpului destinat lucrărilor comisiei, domnii deputaţi 
hotărăsc amânarea dezbaterilor asupra celuilalt punct înscris pe ordinea de zi, pentru 
şedinţa următoare. 

 
 

 
Joi, 16 septembrie 2004, între orele 9.30 - 12.00, la lucrările şedinţei sunt 

prezenţi 26 de deputaţi, un deputat fiind absent motivat. 
 
 Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Răzvan Ionescu, 
preşedintele comisiei. 
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Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea ordine de zi:  
 

1. Dezbaterea şi avizarea, în fond, a proiectului de Lege privind prevenirea şi 
combaterea terorismului. 

 
 Datorită complexităţii problemelor reglementate prin acest proiect de lege, 
comisia  hotărăşte suspendarea şedinţei şi continuarea studiului individual asupra 
textului proiectului, pentru ca în şedinţa din săptămâna viitoare să se treacă la 
dezbaterea pe articole.  
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Răzvan IONESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red. s.c. Anca Daria Barb 


