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P R O C E S – V E R B A L 
al şedinţelor comisiei din zilele de 8 şi 9 septembrie 2004 

 
 
 Miercuri, 8 septembrie 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:  
 
1. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul 
stării de urgenţă. REEXAMINARE  

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind organizarea şi funcţionarea 
instanţelor şi parchetelor militare. 

3. Dezbaterea şi avizarea, în fond a proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii   nr. 257/2001 privind modul de acţiune împotriva aeronavelor 
care utilizează neautorizat spaţiul aerian al României. 

4. Dezbaretea şi avizarea, în fond a proiectului de Lege privind planificarea apărării. 
5. Dezbaterea şi avizarea în fond, a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă  Guvernului nr. 58/2004 pentru ratificarea Acordului 
privind amendarea articolului II, alineatul I al Acordului între Guvernul 
României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul 
contracarării proliferării armelor de distrugere în masă şi promovarea relaţiilor 
militare şi de apărare, semnat la Washington, la 30 martie 1998, încheiat prin 
schimb de note verbale la 17 iunie 2004. 

6. Dezbaterea şi avizarea în fond, a  proiectului de Lege privind aderarea României 
la Acordul între Părţile la Tratatul Atlanticului de Nord pentru securitatea 
informaţiilor, adoptat la Bruxelles, la   6 martie 1997. 

7. Dezbaterea şi avizarea, în fond a proiectului de Lege pentru ratificarea 
Memorandumului de înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii 

aparare
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Turcia privind cooperarea în domeniul cercetării şi tehnologiei pentru apărare, 
semnat la Ankara la 6 aprilie 2004. 

8. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea în cadrul Ministerului Public, a Direcţiei de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism 

 
La lucrările şedinţelor participă, în calitate de invitaţi: 
 

- domnul cpt.c-dor. Florentin Brătulescu, ofiţer specialist, reprezentant al MapN; 
- doamna mr. Daniela Răducanu - consilier juridic, reprezentant al MapN; 
- domnul mr. Paul Nenciu consilier juridic în cadrul Ministerului Apărării 

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

Naţionale; 
- domnul lt.col. Constantin Zanfir, consilier juridici în cadrul Ministerului Apărării 

Naţionale. 
 

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 vicepreşedinte 
al comisiei a domnului deputat Radu Stroe. 
 

 
Joi, 9 iunie 2004, între orele 9.30 - 16.30, la lucrările şedinţei sunt prezenţi 

25 de deputaţi, doi deputaţi fiind absenţi motivat. 
 
 Ordinea de zi fiind epuizată, comisia  hotărăşte consacrarea acestei şedinţe 
studiului individual asupra proiectelor ce vor fi dezbătute săptămâna viitoare.  
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Răzvan IONESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red. s.c. Anca Daria Barb 


