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P R O C E S – V E R B A L 
lucrărilor comisiei din  ziua de 19 septembrie 2007 

 
În ziua de 19 septembrie 2007, la lucrările Comisiei sunt 

prezenţi 17 deputaţi, fiind absenţi motivat 7 deputaţi.  
Participă, în calitate de invitaţi, cpt.Ilie Florentin şi Miruna 

Drăghici – consilieri juridici, Incicaş Teodor – şef de birou, 
Năstase Nicolae – ofiţer 2, Grigorovici Viorel, Pârlog Otilia şi 
Moraru Dorel – Direcţia logistică, toţi din partea Ministerului 
Apărării, precum şi Toma Paul şi Crăcea Nicu, din Partea 
Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. 

Lucrările  sunt conduse de domnul deputat Marian Săniuţă, 
vicepreşedinte al Comisiei. 

 
Pe ordinea de zi sunt înscrise următoarele puncte: 
 
1. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind intrarea, 

staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate 
străine pe teritoriul României (PLx 460/2007). 

2. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege privind derularea 
în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de 
Investiţii în Securitate (PLx 505/2007). 

3. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru ratificarea 
Acordului între Guvernul României şi Consiliul de Miniştri din 
Bosnia şi Herţegovina privind cooperarea în combaterea 
terorismului şi a crimei organizate, semnat la Bucureşti la 4 iunie 
2007 (PLx 576/2007). 
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La punctele 1 şi 2 ale ordinii de zi, membrii Comisiei 

hotărăsc amânarea adoptării unor soluţii, stabilind, de comun acord 
cu invitaţii,ca aceştia să prezinte în săptămâna următoare,  o serie 
de clarificări în privinţa unor aspecte de fond.  

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei hotărăsc, cu 
unanimitate de voturi, emiterea unui aviz favorabil.  

La finalul şedinţei, domnul deputat Marian Săniuţă face unele 
precizări invitaţilor şi, după plecarea acestora, prezintă   membrilor 
Comisiei   concluziile   rezultate   în   cadrul  lucrărilor,  şi   declară 
închiderea şedinţei. 
 
 
 

Vicepreşedinte, 
 

Marian  SĂNIUŢĂ 
 


