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BIROUL PERMANENT 
AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

DOMNULUI PREŞEDINTE 
ION DIACONESCU 

 
Vă înaintăm, alăturat, Raportul la propunerea legislativă privind 

industria de apărare - propunere făcută de un grup parlamentar P.N.L. - şi transmisă 
comisiei noastre cu adresa nr.187/15.10.1998, pentru dezbatere şi avizare pe fond, 
împreună cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

Propunerea legislativă sus-menţionată a fost transmisă în procedură 
normală, iar la întocmirea raportului comisiile au luat în considerare :  

- punctul de vedere al Guvernului semnat de domnul Prim-Ministru, 
asupra acestei propuneri legislative; 

- avizul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci;  
- avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi; 
- avizul Consiliului Legislativ.  
 

PREŞEDINTE 
Dan Ioan Popescu 

 PREŞEDINTE 
Ioan Mircea Paşcu 

 
 

SECRETAR 
Ioan Bivolaru 

 SECRETAR 
Ioniţă Mihail Gabriel 

 
 
  Exp.parlam.         Exp.parlam. 
Iulian Ceauşu         Vasile Ivan 
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R A P O R T 
asupra propunerii legislative privind industria de apărare 

 
Cu adresa nr.187/15 oct. 1998 Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor, 

în conformitate cu art.86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, a sesizat în fond :  
- Comisia pentru industrii şi servicii şi 
- Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, 
cu dezbaterea şi avizarea, în procedură normală, a propunerii legislative 

privind industria de apărare. 
În urma examinării în plenul comisiilor din data de 03.02.1999, a 

propunerii legislative sus-menţionate, având la bază: 
- punctul de vedere negativ al Guvernului; 
- avizul de respingere al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci;  
- avizul Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi; 
- punctul de vedere şi observaţiile de fond ale Consiliului Legislativ 

asupra acestui act normativ ce are multe inadvertenţe şi 
disfuncţionalităţi asupra propunerilor făcute şi a modului de aplicare , 
ce conduc la slăbirea siguranţei şi a controlului asupra industriei de 
apărare; 

- punctele de vedere scrise cu nuanţă de propunere nefondată, ale 
reprezentantului autorizat al Ministerului Apărării Naţionale, prezent 
la lucrări; 



- punctele de vedere ale unor membri ai comisiilor stipulate în procesul 
verbal al şedinţei comune; 

resping ca nefondată această propunere legislativă. 
 
       
 

PREŞEDINTE 
Dan Ioan Popescu 
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