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S I N T E Z A 
lucrarilor Comisiei din zilele de 24 si 25 februarie 2004 

 
 
 

Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala si-a desfasurat lucrarile în ziua 
de 24 februarie 2004, având urmatoarea ordine de zi: 

 
1. Dezbaterea si avizarea în fond a proiectului de Lege pentru aprobarea participarii României la 

Grupul Australia pentru controlul exporturilor în vederea neproliferarii armelor chimice si 
biologice; 

 
2. Dezbaterea si avizarea în fond a proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 

României si Guvernul Republicii Albania privind cooperarea în domeniul militar, semnat la 
Bucuresti la 19 noiembrie 2003. 

 
La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiei au dezbatut, în prezenta reprezentantilor 

Agentiei Nationale de Control a Exporturilor, proiectul de Lege pentru aprobarea participarii 
României la Grupul Australia pentru controlul exporturilor în vederea neproliferarii armelor chimice si 
biologice La finalul acestor dezbateri, comisia a avizat favorabil proiectul de lege, cu unanimitate de 
voturi pentru. 

 
La punctul 2 al ordinii de zi,. membrii comisiei au avizat favorabil proiectul de Lege pentru 

ratificarea Acordului între Guvernul României si Guvernul Republicii Albania privind cooperarea în 
domeniul militar, semnat la Bucuresti la 19 noiembrie 2003. 
 

În ziua de 24 februarie 2004, din numarul total al membrilor comisiei (27), au absentat 
domnii deputati Ioan Mircea Pascu, Razvan Ionescu si Ristea Priboi  din Grupul  Parlamentar al 
PSD, Ovidiu Draganescu si Radu Stroe din Grupul Parlamentar al PNL, Costica Canacheu din 
Grupul Parlamentar al PD si Metin Cerchez din Grupul Parlamentar al Minoritatilor Nationale. 

 
 

 Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala si-a desfasurat lucrarile în ziua 
de 25 februarie 2004, având urmatoarea ordine de zi: 
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1. Dezbaterea si avizarea în fond a proiectului de Lege pentru ratificarea Tratatului între România si 
Ucraina privind regimul frontierei de stat româno-ucrainene, colaborarea si asistenta medicala în 
problemele de frontiera, semnat la Cernauti la 17 iunie 2003; 

 
2. Dezbaterea raportului înlocuitor asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr.  1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta. 
 
 

 La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiei au dezbatut proiectul de Lege pentru 
ratificarea Tratatului între România si Ucraina privind regimul frontierei de stat româno-ucrainene, 
colaborarea si asistenta medicala în problemele de frontiera, semnat la Cernauti la 17 iunie 2003. La 
finalul dezbaterilor generale, presedintele de sedinta, domnul deputat Marcu Tudor, constatând ca nu 
exista cvorumul necesar pentru a se trece la vot, a propus amânarea votului final pentru sedinta 
urmatoare. 
 
 La punctul 2 al ordinii de zi, dezbaterile asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de 
urgenta au fost amânate pentru saptamâna viitoare. 
 
 

În ziua de 25 februarie 2004, din numarul total al membrilor comisiei (27), au absentat 
domnii deputati Ioan Mircea Pascu, Razvan Ionescu, Virgil Popescu, Ristea Priboi, Octavian Mitu, 
Bahrin Dorel, Alexandru Stanescu si Sandu Alecu din Grupul  Parlamentar al PSD, Sorin 
Frunzaverde si Costica Canacheu din Grupul Parlamentar al PD,  Ovidiu Draganescu si Radu Stroe 
din Grupul Parlamentar al PNL, Marius Iriza si Danut Saulea din Grupul Parlamentar al PRM, Metin 
Cerchez din Grupul Parlamentar al Minoritatilor Nationale si Voinea Florea, fara apartenenta la un 
grup parlamentar(PUR). 

 
 
 
 
 

VICEPRESEDINTE, 
 

Marcu TUDOR 
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Red. s.c. Anca Barb 
         consult. Roxana Rus  


