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RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr.60/2003 privind aprobarea achizitionarii de catre Ministerul Administratiei si 

Internelor a unei nave maritime de patrulare de la Ministerul Federal de Interne din 
Republica Federala Germania, precum si a platii serviciului de transport al acesteia pâna 

în portul Constanta 
 

1. În conformitate cu prevederile art.89 si 107 din Regulamentul Camerei Deputatilor, 
Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala, a fost sesizata spre dezbatere si 
avizare în fond, în procedura de urgenta, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei de 
urgenta a Guvernului nr.60/2003 privind aprobarea achizitionarii de catre Ministerul 
Administratiei si Internelor a unei nave maritime de patrulare de la Ministerul Federal de 
Interne din Republica Federala Germania, precum si a platii serviciului de transport al acesteia 
pâna în portul Constanta, trimis cu adresa nr. 535 din  11.09.2003 si înregistrat cu nr. 32/568 din 
11.09.2003. 
 Consiliul Legislativ, cu nr.937/26.06.2003, a avizat favorabil proiectul ordonantei de 
urgenta, cu anumite observatii si propuneri. 

Comisia juridica, cu nr. 31/535 din 17.09.2003 a avizat favorabil acest proiect de lege.  
 Proiectul de lege contribuie la realizarea unui sistem integrat de securizare a frontierei 
prin înlocuirea navelor maritime aflate în prezent în dotarea Politiei de Frontiera cu mijloace 
tehnice care sa corespunda misiunilor specifice. 

Proiectul face parte din categoria legilor ordinare si a fost adoptat de Senat, în sedinta 
din 4 septembrie 2003 potrivit prevederilor art. 74 alin.(2) din Constitutie. 

2. La dezbaterea proiectului de lege au participat în calitate de invitati, conform art. 51 
si 52 din Regulamentul Camerei Deputatilor,domnul comisar Tomita Dogaru din cadrul Politiei 
de Frontiera si domnul Mircea Alexandru, secretar de stat pentru Relatii cu Parlamentul, 
Armonizare Legislativa si Relatii Publice din Ministerul Administratiei si Internelor. 

3. La lucrarile comisiei au fost prezenti 23 deputati din totalul de 26 de membri ai 
comisiei. 

4.  Proiectul de lege a fost adoptat cu unanimitatea voturilor deputatilor prezenti. 
În urma dezbaterii, în sedinta din 23 septembrie 2003, comisia a hotarât sa supuna 

acest proiect de Lege Plenului Camerei Deputatilor spre dezbatere si adoptare, în forma 
adoptata de Senat. 
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