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S I N T E Z A 
lucrărilor Comisiei din zilele de 12, 13, 14 şi  15  mai 2003  

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

în zilele de 12, 13 şi 14 mai 2003, având următoarea ordine de zi:  
 
• Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind siguranţa naţională a României. 
 

Lucrările şedinţelor au fost conduse de domnul deputat Răzvan Ionescu, preşedintele 
comisiei. 

La lucrările şedinţelor au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Guvernului 
României, Ministerului de Interne, Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului Român de 
Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale.  

Comisia a  continuat dezbaterea Capitolelor III - VII din proiectul de Lege privind 
siguranţa naţională, reuşind să parcurgă pe capitole, întreg proiectul de lege.  

Domnii deputaţi  au propus o serie de amendamente, care au fost însuşite de către 
comisie. Amendamentele admise sau respinse vor fi redate în raportul comisiei. 

Votul final asupra acestui proiect de Lege va fi continuat în şedinţa următoare. 
 
În ziua de 12 mai 2003, din numărul total al membrilor comisiei (26), au absentat 

domnii deputaţi Ioan Mircea Paşcu, Alexandru Stănescu, Dorel Bahrin, Ristea Proboi şi 
Voinea Florea din Grupul Parlamentar al PSD (Social-Democrat şi Umanist), Metin Cerchez 
din Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale, Sandu Alecu Grupul Parlamentar al PSD şi 
Sorin Frunzăverde din Grupul Parlamentar al PD. 

 
În ziua de 13 mai 2003, din numărul total al membrilor comisiei (26), au absentat 

domnii deputaţi Ioan Mircea Paşcu, Alexandru Stănescu, Ristea Proboi din Grupul 
Parlamentar al PSD (Social-Democrat şi Umanist), Metin Cerchez din Grupul Parlamentar al 
Minorităţilor Naţionale, Saulea Dănuţ din Grupul Parlamentar al PRM şi Sorin Frunzăverde 
din Grupul Parlamentar al PD. 

 
În ziua de 14 mai 2003, din numărul total al membrilor comisiei (26), au absentat 

domnii deputaţi Ioan Mircea Paşcu, Alexandru Stănescu, Ristea Proboi din Grupul 
Parlamentar al PSD (Social-Democrat şi Umanist), Metin Cerchez din Grupul Parlamentar al 
Minorităţilor Naţionale şi Sorin Frunzăverde din Grupul Parlamentar al PD. 



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

în ziua 15 mai 2003, având următoarea ordine de zi:  
 
• Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind siguranţa naţională a României. 

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

comisiei. 
Membrii comisiei au continuat dezbaterile finale asupra proiectului de Lege privind 

siguranţa naţională, lămurind câteva aspecte rămase nedezbătute din şedinţa precedentă.  
Datorită lipsei de cvorum, preşedintele de şedinţă a propus membrilor prezenţi, 

suspendarea lucrărilor, urmând ca dezbaterile să fie reluate săptămâna viitoare. Propunerea 
domniei sale a fost acceptată de către domnii deputaţi. 

 
Din numărul total al membrilor comisiei (26), au absentat domnii deputaţi Ioan Mircea 

Paşcu, Ristea Priboi şi Alexandru Stănescu din Grupul Parlamentar al PSD (Social-Democrat 
şi Umanist), Sandu Alecu din Grupul Parlamentar al PSD, Ovidiu Virgil Drăgănescu din 
Grupul Parlamentar al PNL şi Toro Tiberiu din Grupul Parlamentar al UDMR. 
 

 
 

 
PREŞEDINTE, 

                                               
Răzvan IONESCU 
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