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Comisia pentru apărare, ordine                                                     Bucureşti, 12.05.2003 
publică şi siguranţă naţională 
 
 
 

 
P R O C E S – V E R B A L 

al şedinţelor comisiei din zilele de 5, 6, 7 şi 8 mai 2003  
 

 
 
Luni, 5 mai 2003, între orele 14.00 – 19.00, la lucrările şedinţei sunt prezenţi 16  

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

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

 
 Dezbaterea şi avizarea proiectului de lege privind siguranţa naţională a României. 

 
La lucrările şedinţei sunt invitaţi:  
- domnul Eugen Iorga, reprezentant SRI; 
- doamna Victoriţa Todea, ofiţer STS; 
- domnul Pavel Nicolae, consilier guvernamenal, Aparatul de Lucru al Primului-

Ministru 
- domnul colonel Stăvărache, reprezentant SRI 
- domnul Mihail Calianu, şeful Direcţiei Juridice din SIE 
- domnul general de brigadă Ion Crişan, consilier în Departamenul Siguranţei 

Naţionale, Administraţia Prezidenţială 
- domnul colonel Aldea Florin reprezentant al Direcţiei Generale de Informare a 

Armatei 
- domnul colonel Popescu Florea, consilier SPP 
- domnul maior Nenciu Paul, consilier juridic, Departamentul Relaţia cu 

Parlamentul din cadrul MApN. 
- domnul colonel Suciu Artimon, consilier în Departamenul Siguranţei Naţionale, 

Administraţia Prezidenţială 
 

 
 



 
În deschiderea şedinţei, comisia dezbate Capitolul III al proiectului de Lege 

privind siguranţa naţională, referitor la "Ameninţările la adresa siguranţei naţionale".  
Domnii deputaţi Răzvan Ionescu, Octavian Mitu si Radu Stroe propun o serie de 
amendamente, care sunt însuşite de către comisie. Amendamentele admise sau respinse 
vor fi redate în raportul comisiei. 

Discuţiile asupra acestui proiect de Lege vor fi continuate în şedinţa viitoare. 
 
Marţi, 6 mai 2003, între orele 9.00 – 19.00, la lucrările şedinţei sunt prezenţi 20  

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

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

 
 Dezbaterea şi avizarea proiectului de lege privind siguranţa naţională a României. 

 
La lucrările şedinţei sunt invitaţi:  
- domnul Eugen Iorga, reprezentant SRI; 
- domnul Pavel Nicolae, consilier guvernamenal, Aparatul de Lucru al Primului-

Ministru 
- domnul colonel Stăvărache, reprezentant SRI 
- domnul Mihail Calianu, şeful Direcţiei Juridice din SIE 
- domnul general de brigadă Ion Crişan, consilier în Departamenul Siguranţei 

Naţionale, Administraţia Prezidenţială 
- domnul colonel Popescu Florea, consilier SPP 
- domnul maior Nenciu Paul, consilier juridic, Departamentul Relaţia cu 

Parlamentul din cadrul MApN. 
- domnul colonel Suciu Artimon, consilier în Departamenul Siguranţei Naţionale, 

Administraţia Prezidenţială 
 
Comisia continuă dezbaterile pe marginea proiectului de Lege privind siguranţa 

naţională, cu Capitolul IV , intitulat "Activitatea de informaţii pentru realizarea siguranţei 
naţionale", propunând modificări substanţiale textelor articolelor 13 şi 14. 
Amendamentele admise sau respinse vor fi redate în raportul comisiei. 

Sedinţa comisiei se suspendă între orele 12.00- 14.00, pentru pauza de masă. 
Dezbaterile sunt reluate după ora 14.00, domnii deputaţi insistând asupra formei 

finale a celor două articole. Întrucât comisia nu a ajuns la o poziţie comună asupra 
prevederilor articolului 14, votul final la acest articol a fost amânat pentru şedinţa 
viitoare. 

 
Miercuri, 7 mai 2003, între orele 12.00 – 19.00, la lucrările şedinţei sunt 

prezenţi 19  deputaţi, doi deputaţi fiind absenţi motivat. 
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Răzvan Ionescu, preşedintele 

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

 



 Dezbaterea şi avizarea proiectului de lege privind siguranţa naţională a României. 
 

La lucrările şedinţei sunt invitaţi:  
- domnul Eugen Iorga, reprezentant SRI; 
- domnul Pavel Nicolae, consilier guvernamenal, Aparatul de Lucru al Primului-

Ministru 
- domnul colonel Stăvărache Stan, reprezentant SRI 
- domnul Mihail Calianu, şeful Direcţiei Juridice din SIE 
- domnul general de brigadă Ion Crişan, consilier în Departamenul Siguranţei 

Naţionale, Administraţia Prezidenţială 
- domnul colonel Popescu Florea, consilier SPP 
- domnul maior Nenciu Paul, consilier juridic, Departamentul Relaţia cu 

Parlamentul din cadrul MApN. 
- domnul Tătuţ Mihai, director adjunct al Direcţiei Juridice din MI; 
- domnul Ion Gheorghe, adjunct SIPA 

 
După terminarea acţivităţii in Plen, membrii comisiei se reunesc pentru continuarea 

dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind siguranţa naţională. După îndelungi 
consultări cu reprezentanţii instituţiilor interesate, se finalizează dezbaterile asupra 
secţiunii 1 a capitolului IV, domnii deputaţi Octavian Mitu, Radu Stroe şi Răzvan 
Ionescu propunând o serie de amendamente de modificare a prevederilor iniţiale. 
Amendamentele admise sau respinse vor fi redate în raportul comisiei. 

Datorită epuizării timpului afectat lucrărilor comisiei, preşedintele suspendă şedinţa , 
urmând ca celorlalte articole rămase pentru dezbateri să li se acorde votul final în şedinţa 
viitoare.  

 
Joi, 8 mai 2003, între orele 9.00 – 12.00, la lucrările şedinţei sunt prezenţi 20  

deputaţi, doi deputaţi fiind absenţi motivat. 
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Răzvan Ionescu, preşedintele 

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

 
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de lege privind siguranţa naţională a României; 
 
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.24/2003 pentru suspendarea plaţii taxei pe valoarea adăugată la 
organele vamale pentru echipamente din import destinate înzestrării Serviciului de 
Informaţii Externe şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale; 

 
3. Dezbaterea şi avizarea  proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi 
administrarea fondului forestier naţional, repubilcată. 

 
La lucrările şedinţei participă în calitate de invitaţi:  
- domnul Eugen Iorga, reprezentant SRI; 
- domnul Pavel Nicolae, consilier guvernamenal, Aparatul de Lucru al Primului-

Ministru 



- domnul colonel Stăvărache Stan, reprezentant SRI 
- domnul Mihail Calianu, şeful Direcţiei Juridice din SIE 
- domnul general de brigadă Ion Crişan, consilier în Departamenul Siguranţei 

Naţionale, Administraţia Prezidenţială 
- domnul colonel Popescu Florea, consilier SPP 
- domnul maior Nenciu Paul, consilier juridic, Departamentul Relaţia cu 

Parlamentul din cadrul MApN. 
- domnul Tătuţ Mihai, director adjunct al Direcţiei Juridice din MI; 

 
Înainte de începerea dezbaterilor asupra proiectelor aflate pe ordinea de zi, 

domnul preşedinte face unele precizări referitoare la intalnirea inter-parlamentara privind 
problema drogurilor , intalnire  organizata la Stockholm in perioada 26-27 mai 2003. La 
aceasta intalnire sunt desemnati sa participe domnul deputat Ristea Priboi si  domnul 
George Totoescu , consultant al comisiei. 

La punctul 2 al ordinii de zi, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.24/2003 pentru suspendarea plaţii taxei pe valoarea adăugată la 
organele vamale pentru echipamente din import destinate înzestrării Serviciului de 
Informaţii Externe şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, este avizat favorabil. 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier 
naţional este dezbătut pe articole, la finalul acestor dezbateri comisia hotărând avizarea sa 
favorabilă cu unanumitate de voturi pentru. 

Dezbaterile au continuat cu proiectul de lege privind siguranţa naţională, domnii 
deputaţi formulând o serie de amendamente la textul iniţiat de Guvern. Amendamentele 
admise sau respinse vor fi redate în raportul comisiei. 

Deoarece dezbaterile s-au prelungit peste timpul alocat lucrărilor comisiei, 
celelalte capitole urmează a  fi votate în şedinţele de săptămâna viitoare. 
 

 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

                                                 Răzvan IONESCU 
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