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P R O C E S – V E R B A L 
al şedinţei comisiei din ziua de 05 februarie 2003  

 
 
Miercuri, 5 februarie 2003, între orele 9.30- 16.30  la lucrările şedinţei sunt prezenţi 25 

deputaţi, fiind absent motivat un deputat. 
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Răzvan Ionescu, preşedintele 

comisiei. 
Comisia a adoptat cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 

1.Examinarea scrisorii preşedintelui României adresată celor două Camere ale Parlamentului, 
pentru a aproba suplimentarea participării României în cadrul Comandamentului Central 
American . 
2.Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.162/2002 privind acordarea de către Ministerul de 
Interne a unui avans în valoare de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea obiectului contractului 
comercial nr.110/2002 încheiat cu Societatea Comercială ARO-S.A. Câmpulung.   
3.Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României şi Republicii Bulgaria privind cooperarea în combaterea criminalităţii organizate, a 
traficului ilicit de stupefiante, substanţe pshiotrope şi precursori, şi a altor infracţiuni grave, 
semnat la Sofia la 10 iulie 2002 
        La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiei, împreună cu domnul genaral Viorel 
Bârloiu, secretarul Consiliului Superior de Apărare a Ţării, dezbat pe larg o serie de probleme 
legate de pregătirea profesională a ofiţerilor ce vor participa la misiunea Comandamentului 
Central American, modul de desemnare al acestora, înzestrarea tehnică, precum şi costurile 
operaţiunii. Domnii deputaţi Ovidiu Drăgănescu şi Voinea Florea solicită informaţii legate de 
criteriile de selecţie şi de condiţiile pe care ofiţerii angajaţi în misiune trebuie să le 
împlinească, gradul militar al acestora, precun şi lista cu numele militarilor desemnaţi. În 
urma discuţiilor, preşedintele comisiei supune la vot scrisoarea preşedintelui României, care 
este adoptată cu unanimitate de voturi.  

La punctul 2 al ordinii de zi, domnul deputat Răzvan Ionescu prezintă obiectivul 
proiectului de lege, legat de finalizarea contractului comercial încheiat între societatea 
comercială ARO-SC Câmpulung şi Ministerul de Interne, precum şi expunerea de motive. 
Prezentă din partea Ministerului, doamna comisar Iuliana Kope, consilier juridic, a motivat 
necesitatea unei ordonanţe pentru urgentarea executării contractului , prin aceasta răspunzând 
îmtrebării formulate de domnul deputat  Octavian Mitu. În urma dezbaterilor, membrii 
comisiei au hotărât adoptarea cu majoritate de voturi pentru, o abţinere şi două împotrivă a 
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proiectului de lege, împreună cu un amendament propus de domnul deputat Costică 
Canacheu. Amendamentele admise sau respinse vor fi redate în avizul comisiei. 
          La punctul 3 al ordinii de zi, comisia aprobă, cu unanimitate de voturi pentru proiectul 
de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Republicii Bulgaria privind 
cooperarea în combaterea criminalităţii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanţe 
pshiotrope şi precursori, şi a altor infracţiuni grave, semnat la Sofia la 10 iulie 2002. 
 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Răzvan IONESCU 


