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P R O C E S – V E R B A L 
al şedinţelor comisiei din zilele de 27, 28 şi 29 aprilie 2004 

 
 
 
 Marţi, 27 aprilie 2004, între orele 14.30 - 19.00, la lucrările şedinţei sunt 
prezenţi 25 de deputaţi, doi deputaţi fiind absenţi motivat. 
 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Răzvan Ionescu, 
preşedintele comisiei. 

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

 Desfăşurarea unor activităţi specifice de control parlamentar la Direcţia 
Generală de Informaţii a Apărării din cadrul Ministerului Apărării Naţionale. 

 
O parte dintre membrii comisiei efectuează o vizită de lucru la Direcţia 

Generală de Informaţii a Apărării din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, pentru 
a purta discuţii cu personalul cu funcţii de conducere din această structură, în scopul 
clarificării unor aspecte de interes pentru exercitarea atribuţiilor de control ale 
comisiei. Reprezentanţii direcţiei oferă domnilor deputaţi detalii despre planul de 
achiziţii pe anul 2003 şi 2004, precum şi despre alte probleme curente ale acestui 
sector. 

 
 Miercuri, 28 aprilie 2004, între orele 9.30 - 16.00, la lucrările şedinţei sunt 
prezenţi 25 de deputaţi, doi deputaţi fiind absenţi motivat. 
 

Lucrările şedinţelor sunt conduse de domnul deputat Marcu Tudor, 
vicepreşedintele comisiei. 

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

aparare
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1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului privind 
cooperarea dintre România şi Oficiul European de Poliţie, semnat la Bucureşti la 
25 noiembrie 2003; 

 
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru completarea art.1 din Legea nr. 

60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice. 
 
La primul punct al ordinii de zi membrii comisiei, în urma dezbaterii 

proiectului de lege pentru ratificarea Acordului privind cooperarea dintre România şi 
Oficiul European de Poliţie, hotărăsc avizarea favorabilă a acestuia cu unanimitate de 
voturi pentru. 

În continuarea dezbaterilor, preşedintele de şedinţă, domnul deputat Marcu 
Tudor, supune atenţiei membrilor comisiei proiectului de Lege pentru completarea 
art.1 din Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice. 

 La finalul discuţiilor pe marginea textului de lege, domnii deputaţi votează 
pentru avizarea lui favorabilă, în forma adoptată de Senat. 

Ordinea de zi fiind epuizată, vicepreşedintele comisiei declară şedinţa 
încheiată. 
 
 Joi, 29 aprilie 2004, între orele 9.30 - 12.00, la lucrările şedinţei sunt 
prezenţi 25 de deputaţi, doi deputaţi fiind absenţi motivat. 
 Membrii comisiei, constituiţi în subcomisii, desfăşoară o serie de activităţi de 
documentare şi informare asupra viitoarelor iniţiative ce urmează a fi dezbătute.   

 
 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

Marcu TUDOR 
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