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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii  

 
 

Bucureşti, 15.04.2002 
Nr.23/94/2002 

 
 
 

RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea plăţii cotizaţiei care îi revine 
României, în calitatea sa de participant la Aranjamentul de la Wassenaar 

pentru controlul exporturilor de arme convenţionale şi produse şi tehnologii 
cu dublă utilizare � Elemente Iniţiale � adoptat la 11-12 iulie 1996 

 şi amendat la 6-7 decembrie 2001  
 
 
 

  Cu adresa nr. 218 din 25 aprilie 2002 şi în conformitate cu 
prevederile art. 89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru 
industrii şi servicii a primit spre dezbatere şi avizare proiectul de Lege pentru 
aprobarea plăţii cotizaţiei care îi revine României, în calitatea sa de 
participant la Aranjamentul de la Wassenaar pentru controlul exporturilor 
de arme convenţionale şi produse şi tehnologii cu dublă utilizare � Elemente 
Iniţiale � adoptat la 11-12 iulie 1996 şi amendat la 6-7 decembrie 2001. 
  Cu acest proiect de lege Comisia pentru industrii şi servicii a fost 
sesizată în fond. 
  Proiectul de Lege a fost  avizat favorabil de Consiliul Legislativ, 
conform adresei nr. 468/10.04.2002 şi de către Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi şi Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

Proiectul de lege a fost trimis de Guvernul României, în conformitate 
cu prevederile Legii nr.4/1991 privind încheierea şi ratificarea tratatelor, 
Preşedintelui României , cu adresa nr.E 136/11.04.2002. 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea 
Aranjamentului de la Wassenaar pentru controlul exporturilor de arme 
convenţionale şi produse şi tehnologii cu dublă utilizare � Elemente Iniţiale � 
adoptat la 11-12 iulie 1996 şi amendat la 6-7 decembrie 2001 şi se bazează pe 
faptul că România a fost admisă ca membru fondator la acest Aranjament- 
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organism internaţional � deja din 03.04.1996, precum şi aprobarea plăţii 
cotizaţiei anuale şi a sumelor restante pe perioada 1997-2001, în valoare de 7587 
euro, prin Agenţia Naţională pentru Controlul  Exporturilor Strategiceşi al 
Interzicerii Armelor Chimice (ANCESIAC). 
  În şedinţa comisiei din data de 14 mai 2002 membrii comisiei, în 
conformitate cu prevederile art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, au 
dezbătut proiectul de lege şi ca urmare a punctelor de vedere exprimate de către 
membrii comisiei şi de către invitaţi, s-a hotărât cu unanimitate de voturi 
avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma prezentată de iniţiator şi ca 
urmare propun plenului aprobarea acestuia. La lucrările comisiei au fost prezenţi 
24 de deputaţi din totalul de 26 de membri ai comisiei.  
  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 La şedinţa comisiei au participat invitaţi din partea iniţiatorului 
ANCESIAC: doamna secretar de stat - preşedinte ANCESIAC Bărbulescu Nineta 
şi domnul director  al Direcţiei Arme Convenţionale Toader Năstase. 
 
 
 
 
 
 
                     PREŞEDINTE,                                      SECRETAR, 

 
             István Antal                        Cristian Buzea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expert, 
Mariana Dragu     
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii  
 
 

Bucureşti, 15.05.2002       
Nr.23/94/2002 

   
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

DOMNULUI PREŞEDINTE  
VALER DORNEANU 

 
 

  În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, vă inaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru 
aprobarea plăţii cotizaţiei care îi revine României, în calitatea sa de 
participant la Aranjamentul de la Wassenaar pentru controlul exporturilor 
de arme convenţionale şi produse şi tehnologii cu dublă utilizare � Elemente 
Iniţiale � adoptat la 11-12 iulie 1996 şi amendat la 6-7 decembrie 2001 primit 
cu adresa nr.218/25.04.2002. 

 La întocmirea raportului comisia a avut în vedere următoarele avize 
transmise de :  

- Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională; 
- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; 
- Consiliul Legislativ. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 
                                                       István Antal 
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