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Comisia pentru apărare, ordine                                                     Bucureşti, 19.05.2003 
publică şi siguranţă naţională 
 
 
 

 
P R O C E S – V E R B A L 

al şedinţelor comisiei din zilele de 12, 13, 14 şi 15 mai 2003  
 

 
 
Luni, 12 mai 2003, între orele 16.00 – 19.00, la lucrările şedinţei sunt prezenţi 

18 deputaţi, doi deputaţi fiind absenţi motivat. 
Marţi, 13 mai 2003, între orele 9.00 – 18.00, la lucrările şedinţei sunt prezenţi 

20  deputaţi, doi deputaţi fiind absenţi motivat. 
Miercuri, 14 mai 2003, între orele 9.00 – 16.30, la lucrările şedinţei sunt 

prezenţi 21  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; 
- doamna lt. Alexe Antoaneta , reprezentant SRI; 
- domnul Pavel Nicolae, consilier guvernamenal, Aparatul de Lucru al Primului-

Ministru 
- domnul colonel Popa Victor, reprezentant SPP; 
- 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 Vasile Pirnea,  reprezentant al Direcţiei Generale de Informare a Armatei 
- doamna  subcomisar Kope Iuliana, consilier juridic, Direcţia Juridică a MI 
- domnul Tătuţ Mihai, director adjunct al Direcţiei Juridice din MI; 

Lucrările comisiei sunt reluate de la articolul 24 al Capitolul IV referitor la 
"Activitatea de informaţii pentru realizarea siguranţei naţionale", Secţiunea a -2-a.  



Membriii comisiei continuă dezbaterile, pe articole a proiectului de Lege, propunând o 
serie de amendamente, pentru fiecare articol în parte. Amendamentele admise sau 
respinse vor fi redate în raportul comisiei. 

Domnul deputat Radu Stroe solicită reprezentanţilor instituţiilor specializate, care 
participă la dezbateri, să pună la dispoziţia membrilor comisiei materiale de legislaţie 
comparată din domeniul siguranţei naţionale. 

În şedinţa din data de 14 mai, sunt finalizate dezbaterile asupra întregului proiect 
de lege, urmând ca în viitoarele şedinţe să se trecă la votul final pe articole.  

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

 
Joi, 15 mai 2003, între orele 9.00 – 12.30, la lucrările şedinţei sunt prezenţi 20  

deputaţi, doi deputaţi fiind absenţi motivat. 
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Marcu Tudor, vicepreşedintele 

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

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

 
Membrii comisiei continuă dezbaterile finale asupra proiectului de Lege privind 

siguranţa naţională, lămurind câteva aspecte rămase nedezbătute din şedinţa precedentă.  
La finalul acestor dezbateri, preşedintele de şedinţă propune membrilor comisiei 

trecerea la votul final asupra articolelor rămase nevotate. Constatând lipsa cvorumului de 
şedinţă, membrii comisiei hotărăsc suspendarea şedinţei până săptămâna viitoare.  

 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

                                                 Răzvan IONESCU 
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