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A V I Z
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea

 Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile
compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine

publică şi siguranţă naţională

În conformitate cu prevederile art.89 şi 107 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată,
spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.189/2002 privind operaţiunile
compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională, trimis cu adresa nr. 696 din 03 februarie 2003.

Potrivit prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii
Comisiei  au  examinat  acest proiect de lege în   şedinţa  din   11 februarie 2003.

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 28 deputaţi, din totalul de 31 de membri ai
Comisiei.

La dezbaterea proiectului de lege au participat ca invitaţi, în conformitate cu
prevederile art. 51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor: din partea Ministerului
Industriei şi Resurselor, domnul Decebal Ilina � secretar de stat şi doamna Mihaela Lazea
� director.

În urma dezbaterii, cu 28 voturi pentru, Comisia pentru politică
economică, reformă şi privatizare a avizat favorabil proiectul de lege, în forma
prezentată de iniţiator.

          PREŞEDINTE,
       Dan Radu Ruşanu

          SECRETAR
         Lucia-Cornelia Lepădatu

Consilier parlamentar
    Doina Leonte
  Expert parlamentar
   Alina Hodivoianu
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