
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTATILOR 

 
Comisia pentru aparare, ordine                                                      Bucuresti, 27.08.2003 
publica si siguranta nationala 
 
 
 

 
P R O C E S – V E R B A L 

al sedintelor comisiei din zilele de 26 si 27 august 2003  
 

 
 
Marti, 26 august 2003, între orele 8.30 – 16.30, la lucrarile sedintei sunt 

prezenti 22  deputati, doi deputati fiind absenti motivat. 
Lucrarile sedintei sunt conduse de domnul deputat Marcu Tudor, vicepresedintele 

comisiei. 
Comisia a hotarât cu unanimitate de voturi, urmatoarea ordine de zi: 

 
1. Dezbaterea si avizarea în fond a proiectului de Lege privind regimul mormintelor si 

operelor comemorative de razboi. 
 
2. Dezbaterea si avizarea în fond a proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între 

Guvernul României si Guvernul Republicii Libaneze privind readmisia cetatenilor 
proprii si a strainilor, semnat la Bucuresti la 18 martie 2002 si a Acordului între 
Guvernul României si Guvernul Republicii Libaneze privind cooperarea în 
combaterea criminalitatii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substante 
psihotrope si precursori, a terorismului si a altor infractiuni grave, semnat la Bucuresti 
la 18 martie 2002. 

 
3. Dezbaterea si avizarea în fond a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr.52/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr.14/1992 
privind organizarea si functionarea Serviciului Român de Informatii. 

 
4. Dezbaterea si avizarea  proiectului de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr.59/2003 pentru prelungirea termenului prevazut la art.2 alin.1 din 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.162/2002  privind acordarea de catre 
Ministerul de Interne a unui avans în valoare de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea 
obiectului contractului comercial nr.110/2002, încheiat cu Societatea Comerciala 
“ARO” – S.A. Campulung. 



 
5. Dezbaterea si avizarea  proiectului de Lege pentru aprobarea taxei de notificare a 

prelucrarilor de date cu caracter personal, care cad sub incidenta Legii nr.677/2001 
pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si 
libera circulatie a acestor date. 

 
La sedinta participa, in calitate de invitati: 

- doamna Antoaneta Alexe, reprezentantul SRI; 
- domnul comisar Ion Tuloiu, reprezentantul MAI; 
- domnul Silviu Ghiurcan, Directia Financiara MAI; 
- domnul Mircea Angelescu, Director al Directiei Monumente Istorice si Muzee 

din Ministerul Culturii; 
- domnul lt.col. Constantin Zamfir, Seful Sectiei Armonizare Legislativa din 

cadrul Directiei Relatii cu Parlamentul , Armonizare Legislativa si Relatii 
Publice din MApN; 

- domnul lt.col. Constantin Scarlat, Directia Relatii Publice, Sectia Traditii 
Militare. 

 
 

La solicitarea domnului deputat Valentin Vasilescu, presedintele de sedinta aduce 
în discutie posibilitatea organizarii, într-o viitoare sedinta, a unei întâlniri cu domnul lt. 
Vasile Pisica si cu domnul secretar de stat Sorin Encutescu, directorul Directiei Relatii cu 
Parlamentul, Armonizare Legislativa si Relatii Publice din MApN. Obiectul acestei 
întâlniri va fi împartasirea experientei traite de catre domnul Vasile Pisica în expeditia 
întreprinsa în Himalaya . 

În continuarea sedintei, domnii deputati încep, cu punctul 3 al ordinii de zi,  
analizarea proiectelor supuse dezbaterii. 

Doamna Antoaneta Alexe, reprezentantul SRI prezinta proiectul de lege 
subliniind  necesitatea adoptarii Ordonantei nr. 52/2003 de modificare si completare a 
Legii de organizare si functionare a  acestei institutii. 

 În cadrul discutiilor generale, domnii deputati argumenteaza pro si contra 
modificarii cadrului legislativ, care ar permite o descentralizare functionala a SRI. 
Neavând avizul comisiilor sesizate spre avizare cu acest proiect de lege, membrii 
comisiei decid amânarea votului final asupra acestuia. 

Urmatorul proiect supus dezbaterilor este cel privind aprobarea Ordonantei de 
urgenta a Guvernului nr.59/2003 pentru prelungirea termenului prevazut la art.2 alin.1 
din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.162/2002  privind acordarea de catre 
Ministerul de Interne a unui avans în valoare de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea 
obiectului contractului comercial nr.110/2002, încheiat cu Societatea Comerciala   
“ARO” – S.A. Campulung. 

Împreuna cu reprezentantii Ministerului Administratiei si Internelor, membrii 
comisiei initiaza o succesiune de întrebari si raspunsuri în legatura cu modul în care au 
fost cheltuiti banii destinati finalizarii  acestui contract. În urma dezbaterilor, proiectul de 
lege este admis cu majoritatea voturilor deputatilor prezenti. Domnul deputat Cornel 
Boiangiu solicita consemnarea, în procesul verbal, a votului sau negativ.  



La punctul 2 al ordinii de zi, domnii deputati analizeaza cele doua Acorduri 
încheiate între Guvernul României si Guvernul Republicii Libaneze, hotarând, cu 
unanimitate de voturi pentru, avizarea favorabila a proiectului de lege de ratificare a 
acordurilor. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind regimul mormintelor si 
operelor comemorative de razboi, membrii comisiei, împreuna cu reprezentantul din 
partea Ministerului Culturii, apreciaza ca noua reglementare va contribui la modernizarea 
cadrului legislativ existent, va abroga un decret devenit desuet si va realiza o armonizare 
necesara cu legislatia internationala în domeniu. Considerând suficiente argumentele 
aduse de catre reprezentantul Ministerului Culturii, comisia avizeaza favorabil acest 
proiect de lege. 

Lucrarile sedintei sunt încheiate cu dezbaterea asupra proiectului de Lege pentru 
aprobarea taxei de notificare a prelucrarilor de date cu caracter personal, care cad sub 
incidenta Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor 
cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, aflat la punctul 5 al ordinii de zi. 

În urma dezbaterilor, presedintele de sedinta supune votului membrilor comisiei 
acesta initiativa legislativa care este avizata favorabil cu unanimitate de voturi pentru.  

 
 
Miercuri, 27 august 2003, între orele 14.00 – 16.30, la lucrarile sedintei sunt 

prezenti 24 deputati, doi deputati fiind absenti motivat. 
Lucrarile sedintei sunt conduse de domnul deputat Marcu Tudor, vicepresedintele 

comisiei. 
Membrii comisiei reiau dezbaterile asupra proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.52/2003 pentru modificarea si completarea Legii 
nr.14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Român de Informatii, 
hotarând, cu majoritatea voturilor deputatilor prezenti, acordarea unui vot favorabil.  

 
 
 

 
 

VICEPRESEDINTE, 
 

Marcu TUDOR 
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