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P R O C E S – V E R B A L 

al şedinţelor comisiei din zilele de 17, 18 şi 19 februarie  2004  
 

 
 
 Marţi, 17 februarie 2004, între orele 14.30 - 19.00, la lucrările şedinţei sunt 
prezenţi 26 deputaţi, un deputat fiind absent motivat. 
 

Lucrările şedinţelor 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 Guvernului nr.43/2004 privind modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în 
România; 

 
2. Dezbaterea raportului înlocuitor asupra proiectului de Lege pentru aprobarea    

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

 
La lucrările şedinţelor participă, în calitate de invitat: 
 
- domnul chestor Vasile Drăgoi, director al Oficiului Naţional pentru 

Refugiaţi din Ministerul Administraţiei şi Internelor. 
 

În deschiderea şedinţei, comisia continuă dezbaterile asupra proiectului de 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.43/2004 privind modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.102/2000 privind statutul şi regimul 
refugiaţilor în România. Reprezentantul Ministerului Administraţiei şi Internelor, 
domnul chestor Vasile Drăgoi, susţine acest proiect, afirmînd că necesitatea 
eliminării deficienţelor din legislaţia internă în materie de azil,  finalizarea 
negocierilor pe Capitolul 24 (JAI) şi continuarea procesului de armonizare a 

aparare
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legislaţiei româneşti cu prevederile acquis-ului Uniunii Europene, impun modificarea 
şi completarea OG nr. 102/2000. La finalul dezbaterilor, membrii comisiei avizează 
favorabil acest proiect de lege, cu unanimitate de voturi pentru. 

Dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de 
urgenţă sunt amânate pentru săptămână viitoare.  

 
 Miercuri, 18 februarie 2004, între orele 10.00 - 13.00, la lucrările şedinţei 
sunt prezenţi 22 deputaţi. 
 

 Şedinţa comună a Comisiilor pentru apărare şi de politică externă ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului, pentru dezbaterea şi avizarea în fond a Proiectului de 
Lege privind aderarea României la Tratatul Organizaţiei Atlanticului de Nord, 
semnat la Washington la 4 aprilie 1949.  

 
În şedinţa comună a Comisiilor pentru apărare şi de politică externă ale 

Camerei Deputaţilor şi Senatului, parlamentarii au avizat favorabil, cu unanimitate 
de voturi pentru, proiectul de Lege privind aderarea României la Tratatul 
Organizaţiei Atlanticului de Nord. 

 
 Joi, 19 februarie 2004, între orele 09.30 - 12.00, la lucrările şedinţei sunt 
prezenţi 24 deputaţi, un deputat fiind absent motivat. 
 

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

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

 Audierea unor reprezentanţi ai Ministerului Apărării Naţionale şi ai Ministerului 
Economiei şi Comerţului în legătură cu derularea contractului de achiziţii a 
fregatelor. 

 
La lucrările şedinţelor participă, în calitate de invitaţi: 
 
- domnul secretar de stat Gheorghe Matache, şeful Departamentului pentru 

Armament din Ministerul apărării Naţionale; 
- domnul Şerban Lungu, şeful Direcţiei Planificare din MApN; 
- domnul Crăciun Costică, şeful Statului Major la Forţelor Navale; 
- domnul Teodor Mirea, consilier în cadrul Ministerului Economiei şi 

Comerţului 
- domnul Marinică Ilie, director adjunct, Direcţia Produse Armament, MEC 
 
Membrii comisiei audiază oficiali din Ministerul Apărării Naţionale şi 

Ministerul Economiei şi Comerţului în legătură cu derularea contractului semnat cu 
Marea Britanie pentru achiziţionarea a două fregate, contract în valoare de 116 
milioane lire sterline. Audierile sunt accesibile jurnaliştilor, fiind transmise în sistem 
de videoconferinţă într-o sală alăturată rezervată presei.  
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Invitaţii prezintă comisiei acest contract, oferind toate detaliile legate de 
derularea lui. Secretarul de stat Gheorghe Matache susţine că acordul guvernamental 
semnat de cele două părţi în martie 2003 vizează achiziţionarea a două fregate 
britanice proiectate în timpul războiului rece, care urmează să fie modernizate. 
Acordul de achiziţie prevede şi un program de off-set industrial în compensare la 
nivelul de 100 la sută din valoarea contractului, adică achiziţii şi comenzi ale părţii 
britanice pentru industria autohtonă de apărare şi activităţi pentru MapN în valoare 
tot de 116 milioane de lire sterline. MApN a trimis 20 de ofiţeri români în Marea 
Britanie pentru şcolarizare, alţi şapte ofiţeri urmând cursuri de pregătire în Italia.  
Cele două nave care au aparţinut marinei britanice regale au fost botezate Regele 
Ferdinand şi Regina Maria, au o lungime de 148 de m şi o lăţime de 14, 7 m, o 
capacitate de 300 de oameni, însă echipajul va fi de 200 pentru fiecare. Prima navă ar 
trebui să ajungă în ţară în decembrie 2004. Reprezentantul MApN precizează că două 
nave noi de acelaşi tip ar fi costat statul român cât bugetul ministerului.  
 

 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Răzvan IONESCU 
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