
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
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Comisia pentru aparare, ordine                                                      Bucuresti, 11.09.2003 
publica si siguranta nationala 
 
 
 

 
P R O C E S – V E R B A L 

al sedintelor comisiei din zilele de 9 si 10 septembrie 2003  
 

 
 Marti, 9 septembrie 2003, între orele 14.00 – 19.00, la lucrarile sedintei sunt 
prezenti 20  deputati, un deputat fiind absent motivat. 

Lucrarile sedintei sunt conduse de domnul deputat Razvan Ionescu, presedintele 
comisiei. 

Comisia a hotarât cu unanimitate de voturi, urmatoarea ordine de zi: 
 
1. Dezbaterea si avizarea, în fond a proiectului de Lege pentru modificarea si 

completarea Legii nr.60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice. 
(raport suplimentar) 

 
2. Dezbaterea si avizarea in fond, în procedura de urgenta, a proiectului de Lege pentru 

aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului  nr.76/2003 pentru modificarea art.15 
alin.(8) din Ordonanta Guvernului nr.102 din 31 august 2000 privind statutul si 
regimul refugiatilor în România. 

 
La sedinta participa, in calitate de invitat: 
- domnul comisar sef  Mihai Tatut, director-adjunct al Directiei Juridice din 

Ministerul Administratiei si Internelor  
 

Lucrarile sedintei încep cu dezbatera proiectului le Lege pentru modificarea si 
completarea Legii nr.60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice. 
Plenul Camerei Deputatilor a hotarât în sedinta din data de 6 mai 2003, retrimiterea la 
comisie a acestui proiect de lege pentru întocmirea unui raport suplimentar. În acest sens, 
membrii comisiei reexamineaza textele art. 8 si 10, hotarând mentinerea prevederilor 
art.8 în forma cuprinsa în raportul initial si modificarea art.10. Amendamentele admise si 
respinse vor  fi redate în raportul comisiei.   

În continuarea sedintei, presedintele comisiei supune atentiei domnilor deputati 
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului  nr.76/2003 



pentru modificarea art.15 alin.(8) din Ordonanta Guvernului nr.102 din 31 august 2000 
privind statutul si regimul refugiatilor în România. 

La finalul dezbaterilor, comisia  avizeaza favorabil acest proiect, cu unanimitate 
de voturi pentru. 
 
 Miercuri, 10 septembrie 2003, între orele 9.30 – 16.30, la lucrarile sedintei sunt 
prezenti 23 deputati, un deputat fiind absent motivat. 
 

Lucrarile sedintei sunt conduse de domnul deputat Razvan Ionescu, presedintele 
comisiei. 

Comisia a hotarât cu unanimitate de voturi, urmatoarea ordine de zi: 
 
1. Examinarea Scrisorii Presedintelui privind aprobarea suplimentarii participarii 

României cu personal de stat major din Ministerul Apararii Nationale, la faza a IV-a 
de stabilizare si reconstructie din Irak; 

 
2. Dezbateri generale asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr.1/1999 privind regimul starii de asediu si al starii de urgenta; 
 
3. Întâlnire cu domnul Sorin Encutescu, Secretar de stat si seful Departamentului pentru 

Relatii cu Parlamentul, Armonizare Legislativa si Relatii Publice si cu domnul 
locotenent Daniel Pisica, participant la expeditia din Himalaya.  

 
 

La lucrarile comisiei  participa, in calitate de invitati: 
 

- domnul colonel  Niculai Luca, reprezentantul CSAT; 
- domnul locotenent Daniel Pisica, instructor responsabil cu pregatirea fizica 

în Ministerul Apararii Nationale. 
 

La primul punct al ordinii de zi, presedintele de sedinta, domnul deputat Ristea 
Priboi,  supune spre avizare membrilor comisiei  solicitarea Presedintelui de suplimentare 
a participarii României, cu personal de stat major din Ministerul Apararii Nationale, la 
faza a IV-a de stabilizare si reconstructie din Irak. Domnul colonel prezinta detaliile 
misiunii trupelor românesti în Irak , totodata raspunzând si la întrebarile adresate de catre 
domnii deputati. La finalul acestor discutii, comisia avizeaza favorabil solicitarea 
Presedintelui României, cu unanimitate de voturi pentru. 
 În continuarea lucrarilor sedintei, membrii comisiei încep dezbaterile generale pe 
marginea proiectului de Lege  pentru aprobarea OUG nr.1/1999 privind regimul starii de 
asediu si al starii de urgenta. Domnul deputat Ovidiu-Virgil Draganescu expune pe larg 
etapele elaborarii acestei ordonante, precum si efectele sale practice, evidentiind 
necesitatea adoptarii cât mai rapide a acestui act normativ, într-o forma care sa 
corespunda cerintelor sociale actuale. În urma acestor precizari, domnul presedinte 
Razvan Ionescu, propune începerea dezbaterilor pe fond a articolelor din capitolul I al 
ordonantei. Membrii comisiei formuleaza o serie de amendamente, care urmeaza sa fie 
dezbatute si votate în viitoarele sedinte ale comisiei. 



 La finalul lucrarilor comisiei are loc întâlnirea cu domnul locotenent Daniel 
Pisica, participant la expeditia româneasca din Himalaya. Domnul presedinte de sedinta, 
Marcu Tudor da cuvântul invitatul, care descrie experienta traita, precum si dificultatile 
materiale si financiare cu care s-a confruntat. În urma discutiilor purtate, membrii 
comisiei hotarasc sa adreseze Ministrului Apararii, rugamintea de a urgenta demersurile 
întreprinse pentru rezolvarea problemelor de natura financiara ale domnului locotenent 
Pisica, legate de participarea acestuia la aceasta expeditie. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

PRESEDINTE, 
 

Razvan IONESCU 
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