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S I N T E Z A 
lucrările Comisiei din zilele  de 1 şi 2 aprilie 2003  

 
 
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 1 aprilie 2003, având următoarea ordine de zi:  
 

1. Dezbaterea proiectului de Lege privind siguranţa naţională a României; 
2. Dezbaterea propunerii legislative privind Siguranţa Naţională a României (Iniţiator: 

dep.Cameliu Petrescu); 
3. Dezbaterea propunerii legislative privind siguranţa naţională a 

României.(Iniţiator:dep.Ion Stan); 
4. Dezbaterea propunerii legislative privind modificarea şi completarea Legii nr.51/1991 

privind siguranţa naţională a României (Iniţiatori: dep.Mona Muscă, dep.Emil Boc); 
5. Dezbaterea propunerii legislative de modificare şi completare a art.11, alin .1, lit.a din 

Legea nr.51/1991 privind siguranţa naţională a României publicată în Monitorul Oficial 
nr.163 din 7 august 1991(Iniţiatori: 14 deputaţi din P.S.D., P.R.M., P.N.L., U.D.M.R.). 

 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Răzvan Ionescu, preşedintele 

comisiei. 
  La dezbaterea proiectelor şi propunerilor legislative aflate pe ordinea de zi, legate de 
siguranţa naţională, au fost invitaţi reprezenţi ai instituţiilor cu atribuţii în domeniul siguranţei 
naţionale. 
  Membrii comisiei au purtat discuţii generale pe marginea acestor iniţiative, hotărând, 
cu 10 voturi pentru şi 9 împotrivă, să înceapă dezbaterea în fond a acestor iniţiative, luând 
drept text de referinţă, cel propus de domnul deputat Ion Stan.  

Din numărul total al membrilor comisiei (26), au absentat domnii deputaţi Ioan Mircea 
Paşcu din Grupul Parlamentar al PSD (Social-Democrat şi Umanist), Ristea Priboi din 
Grupul Parlamentar al PSD (Social-Democrat şi Umanist), Alecu Sandu din Grupul 
Parlamentar al PSD şi Valentin Vasilescu din Grupul Parlamentar al PRM. 

  
 
 
 
 
 



 
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările 

în ziua de 2 aprilie 2003, având următoarea ordine de zi:  
 

1. Continuarea dezbaterii proiectului de Lege privind siguranţa naţională a României; 
2. Dezbaterea şi avizarea în fond a propunerii legislative privind Siguranţa Naţională a 

României (Iniţiator: dep.Cameliu Petrescu); 
3. Dezbaterea şi avizarea în fond a propunerii legislative privind siguranţa naţională a 

României.(Iniţiator:dep.Ion Stan); 
4. Dezbaterea şi avizarea în fond a propunerii legislative privind modificarea şi completarea 

Legii nr.51/1991 privind siguranţa naţională a României (Iniţiatori: dep.Mona Muscă, 
dep.Emil Boc); 

5. Dezbaterea şi avizarea în fond a propunerii legislative de modificare şi completare a 
art.11, alin .1, lit.a din Legea nr.51/1991 privind siguranţa naţională a României publicată 
în Monitorul Oficial nr.163 din 7 august 1991(Iniţiatori: 14 deputaţi din P.S.D., P.R.M., 
P.N.L., U.D.M.R.). 

6. Dezbaterea şi avizarea în fond a Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive. 

7. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor. 

Domnii deputaţi au continuat discuţiile din şedinţa precedentă legate de ordinea în 
care vor fi dezbătute iniţiativele legislative privind siguranţa naţională.  

În urma acestor dezbateri, preşedintele comisiei a supus din nou la vot ordinea de 
dezbatere, comisia hotărând, cu 17 voturi pentru, 6 împotrivă şi o abţinere, să se meargă pe 
proiectul iniţiat de Guvern. 

Deoarece continuarea dezbaterilor în fond, pe proiectul Guvernului, implică prezenţa 
iniţiatorului şi a altor reprezentanţi ai instituţiilor vizate, preşedintele comisiei a propus 
suspendarea şedinţei şi invitarea specialiştilor pentru şedinţa următoare.  

La punctul 6 al ordinii de zi, votul final asupra propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, a fost 
amânat pentru o şedinţă ulterioară, deoarece comisia nu a primit încă punctul de vedere al 
Ministerului de Interne, referitor la acest proiect. 

La punctul 7 al ordinii de zi, dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale 
poliţiştilor, a fost amânată pentru o şedinţă viitoare. 

Din numărul total al membrilor comisiei (26), au absentat domnii deputaţi Ioan Mircea 
Paşcu din Grupul Parlamentar al PSD (Social-Democrat şi Umanist) şi Canacheu Costică din 
Grupul Parlamentar al PD. 

 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
Răzvan IONESCU 

 
 
 
 
 

Red. s.c. Anca Barb 



 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 
 
Comisia pentru apărare, ordine                                                           Bucureşti, 04.04.2003 
publică şi siguranţă naţională                                                                 Nr.32/ 252 
 

 
 
 

S I N T E Z A 
lucrările Comisiei din ziua  de 3 aprilie 2003  

 
 
 
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările în 

ziua de 3 aprilie 2003, având următoarea ordine de zi:  
 

1. Dezbaterea proiectului de Lege privind siguranţa naţională a României; 
2. Dezbaterea propunerii legislative privind Siguranţa Naţională a României (Iniţiator: 

dep.Cameliu Petrescu); 
3. Dezbaterea propunerii legislative privind siguranţa naţională a 

României.(Iniţiator:dep.Ion Stan); 
4. Dezbaterea propunerii legislative privind modificarea şi completarea Legii nr.51/1991 

privind siguranţa naţională a României (Iniţiatori: dep.Mona Muscă, dep.Emil Boc); 
5. Dezbaterea propunerii legislative de modificare şi completare a art.11, alin .1, lit.a din 

Legea nr.51/1991 privind siguranţa naţională a României publicată în Monitorul Oficial 
nr.163 din 7 august 1991(Iniţiatori: 14 deputaţi din P.S.D., P.R.M., P.N.L., U.D.M.R.). 

 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Marcu Tudor, vicepreşedintele 

comisiei. 
  La dezbaterea proiectelor şi propunerilor legislative aflate pe ordinea de zi, legate de 
siguranţa naţională, au fost invitaţi reprezenţi ai instituţiilor cu atribuţii în domeniul siguranţei 
naţionale. 

Membrii comisiei au propus suspendarea şedinţei, întrucât o parte din deputaţi sunt 
angajaţi în primirea unei vizite oficiale azere, al cărei program s-a suprapus peste programul 
de lucru al comisiei şi, prin urmare comisia nu dispune de cvorumul necesar continuării 
şedinţei. 

Domnul deputat Marcu Tudor, preşedintele de şedinţă, a supune la vot propunerea 
domnului Radu Stroe de suspendare a lucrărilor comisiei, propunere care a întrunit 7 voturi 
favorabile. 

În continuarea şedinţei, preşedintele a propus membrilor comisiei audierea 
reprezentanţilor instituţiilor interesate în siguranţa naţională şi care nu au avut încă ocazia să-
ţi expună punctul de vedere, urmând ca într-o şedinţă viitoare să se înceapă dezbaterile pe 
articole asupra proiectului de lege privind siguranţa naţională.  



Domnii deputaţi au dezbătut cu reprezentanţii din partea STS, CSAT şi SPP, 
problemele legate de aceste instituţii, care reies din proiectul iniţiat de Guvern şi propunerea 
legislativă a parlamentarilor din Comisia SRI. 

Din numărul total al membrilor comisiei (26), au absentat domnii deputaţi Ioan Mircea 
Paşcu din Grupul Parlamentar al PSD (Social-Democrat şi Umanist), Ristea Priboi din Grupul 
Parlamentar al PSD (Social-Democrat şi Umanist), Alecu Sandu din Grupul Parlamentar al 
PSD, Răzvan Ionescu din Grupul Parlamentar al PSD (Social-Democrat şi Umanist), Ovidiu 
Drăgănescu din Grupul Parlamentar al PNL, Ioan Oltei din Grupul Parlamentar al PSD 
(Social-Democrat şi Umanist), Dorel Zăvoianu din Grupul Parlamentar al PSD (Social-
Democrat şi Umanist), Metin Cerchez din Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale şi 
Ana Gheorghe din  Grupul Parlamentar al PSD (Social-Democrat şi Umanist). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
                                                 Marcu TUDOR 
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