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PROCES - VERBAL 
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 La lucrările Comisiei sunt prezenţi 16 deputaţi,fiind absenţi motivat 5 iar nemotivat  1. 
 Lucrările şedinţei sunt conduse de Dl. Mihail Nică  vicepreşedintele comisiei. 
 Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi:  1- 
Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă nr.19/1997 privind aprobarea Anexei - A - Document convenit între 
Statele Părţi la Tratatul cu privire la forţele armate convenţionale din Europa din 19 noiembrie 
1990 - din Documentul final adoptat cu ocazia primei conferinţe de evaluare a aplicării < 
Tratatului privind forţele armate convenţionale în Europa>, Viena 13 - 31 mai 1996. 
 2 - Dezbaterea şi avizarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului cu privire la 
măsurile de întărire a încrederii şi securităţii suplimentare faţă de Documentul O.S.C.E. de la 
Viena 1994 şi la dezvoltarea relaţiilor militare între Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Ungare semnat la Arad la 6 septembrie 1996. 
 3- Dezbaterea şi avizarea proiectului de lege pentru ratificarea Acordului între 
Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în domeniul 
afacerilor interne, semnat la Bucureşti la 21 februarie 1997. 
 4 - Discutarea şi avizarea propunerii legislative  pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de  convieţuire 
socială, a ordinii şi liniştei publice. 
 5 - Aprobarea Raportului  asupra proiectului de Lege privind rechiziţiile. 
 
 În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună Plenului 
Camerei Deputaţilor, în forma prezentată, proiectele de lege de la punctele 1,2 şi 3. 
 
 Cu unanimitate de voturi, Comisia a hotărăt respingerea propunerii legislative de la pct 
4. Deasemenea, cu unanimitate de voturi, a hotărât aprobarea Raportului asupra proiectului de 
lege privin rechiziţiile , cu amendamentele  din anexa  alăturată raportului. 
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