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P R O C E S – V E R B A L 
al şedinţelor comisiei din zilele de 21, 22 şi 23 septembrie 2004 

 
 
 Marţi, 21 septembrie 2004, între orele 14.30 - 19.00, la lucrările şedinţei 
sunt prezenţi 15 de deputaţi, 6 deputaţi fiind absenţi motivat. 
 
 Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Marcu Tudor, 
vicepreşedintele comisiei. 
 

Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea ordine de zi:  
 
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

unor prevederi în domeniul răspunderii civile pentru daune nucleare. 
 
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004.  
 
 

La lucrările şedinţei participă, în calitate de invitaţi, reprezentanţi din partea 
Ministerului Economiei şi Comerţului. 

Membrii comisiei iau în dezbatere proiectele de lege înscrise pe ordinea de zi 
şi le avizează favorabil, cu unanimitate de voturi pentru. 
 
 Miercuri, 22 septembrie 2004, între orele 9.30 - 19.00, la lucrările şedinţei 
sunt prezenţi 15 de deputaţi, 6 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 Raportului Consiliului Suprem de Apărare a Ţării privind 
activitatea desfăşurată în anul 2003. 
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2. Dezbaterea şi avizarea, în fond, a proiectului de Lege privind prevenirea şi 
combaterea terorismului. 

 
La lucrările şedinţei participă, în calitate de invitaţi: 
 

- domnul Mihai Tătuţ, reprezentant din partea Ministerului Administraţiei şi 
Internelor; 

- domnul Eugen Iorga, consilier juridic în cadrul Serviciului Român de Informaţii. 
 

În deschiderea şedinţei, membrii comisiei dezbat Raportul Consiliului 
Suprem de Apărare a Ţării privind activitatea desfăşurată în anul 2003. La finalul 
acestor dezbateri, pe baza analizei întreprinse, membrii comisiei avizează favorabil 
Raportul CSAT . 

 
Datorită depăşirii timpului destinat lucrărilor comisiei, domnii deputaţi, în 

urma discuţiilor de principiu asupra proiectului de Lege privind prevenirea şi 
combaterea terorismului, hotărăsc amânarea dezbaterilor asupra acestuia pentru 
şedinţa următoare, când vor începe dezbaterea pe articole. 
 

Joi, 23 septembrie 2004, între orele 9.30 - 12.00, la lucrările şedinţei sunt 
prezenţi 13 de deputaţi, 6 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 privind prevenirea şi 
combaterea terorismului. 

 
 Datorită complexităţii problemelor reglementate prin acest proiect de lege 
comisia, în urma dezbaterii articolelor de la art.1 la art.5, hotărăşte suspendarea 
şedinţei şi continuarea studiului individual asupra textului proiectului, pentru ca în 
şedinţa din săptămâna viitoare să continue dezbaterea pe articole.  
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Răzvan IONESCU 
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