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PROCEL-VERBAL
al lucrărilor Comisiei din ziua de 12 martie 2013

În ziua de 12 martie 2013, Comisia pentru apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională îşi desfăşoară lucrările având următoarele puncte pe
ordinea de zi:
1. Reexaminarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.55/2012 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.158/1999 privind regimul de control al exporturilor,
importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare (PL x 26/2013);
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr. 4/2013 pentru abrogarea art. II din Legea
nr. 211/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2011 pentru
modificarea şi completarea legislaţiei cu privire la eliberarea, gestionarea şi
monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor
de război şi văduvelor de război (PL x 78/2013).
Şedinţa este condusă de domnul deputat Ion Mocioalcă, preşedintele
Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

La punctul 1 al ordinii de zi, preşedintele de şedinţă le prezintă
membrilor Comisiei hotărârea Plenului Camerei Deputaţilor, din 11 martie
2012, de a retrimite iniţiativa legislativă la Comisia pentru apărare, în
vederea reexaminării şi depunerii unui nou raport. În continuare, acesta dă
cuvântul reprezentanţilor Ministerului Afacerilor Externe şi Ministerului
Finanţelor Publice.

Doamna Nineta Bărbulescu, ministru plenipotenţiar,

director general al Departamentului pentru Controlul Exporturilor – ANCEX,
şi domnul Fănel Mitea, directorul Direcţiei pentru planificare bugetară,
prezintă punctele de vedere ale acestor instituţii, după care, membrii Comisiei
trec la dezbaterea pe articole a proiectului de lege. După terminarea
dezbaterii, preşedintele de şedinţă supune votului membrilor Comisiei
propunerea de adoptare a proiectului de lege şi aceştia hotărăsc, cu
unanimitate de voturi pentru, să propună plenului Camerei Deputaţilor
adoptarea acestuia, cu amendamente.
La punctul 2 al ordinii de zi, membrii Comisiei dezbat proiectul de lege
şi hotărăsc, cu unanimitate de voturi pentru, acordarea unui aviz favorabil şi
trimiterea acestuia la Comisia pentru muncă şi protecţie socială.
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul deputat Ion Mocioalcă declară
închisă şedinţa.
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