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Comisia pentru aparare, ordine                                                           Bucuresti, 02.10.2003 
publica si siguranta nationala                                                              Nr.32/649 
 
 

 
S I N T E Z A 

lucrarilor Comisiei din zilele  de 30 septembrie, 1 si 2 octombrie 2003 
 
 

Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala si-a desfasurat lucrarile în ziua 
de 30 septembrie  2003, având urmatoarea ordine de zi: 

 
1. Dezbaterea si avizara, în procedura de urgenta, a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2003 pentru acceptarea de catre România a 
Amendamentelor la Anexa Conventiei internationale pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, 
1974, amendata si a Codului international pentru securitatea navelor si facilitatilor portuare, 
adoptate la Conferinta Organizatiei Maritime Internationale la Londra, în perioada 9 - 13 
decembrie 2002; 

 
2. Dezbaterea si avizarea propunerii legislative privind modificarea si completarea art.121 din 

Codul Penal;  
 
3. Dezbaterea si avizarea propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 61/1991 pentru 

sanctionarea faptelor de încalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice.  
 
4. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta. 
 
  La punctul 1 al ordinii de zi, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr. 80/2003 pentru acceptarea de catre România a Amendamentelor la Anexa Conventiei 
internationale pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, 1974, amendata si a Codului international 
pentru securitatea navelor si facilitatilor portuare, adoptate la Conferinta Organizatiei Maritime 
Internationale la Londra, în perioada 9 - 13 decembrie 2002, a fost avizat favorabil, cu unanimitate 
de voturi pentru. 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotarât avizarea negativa a propunerii 
legislative privind modificarea si completarea art.121 din Codul Penal. 

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotarât avizarea favorabila a propunerii 
legislative pentru completarea Legii nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de încalcare a unor 
norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice. 



 2 

La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei au amânat dezbaterile  asupra proiectului de 
Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de 
asediu si regimul starii de urgenta. 

 
Din numarul total al membrilor comisiei (26), au absentat domnii deputati Ioan Mircea Pascu, 

Viorel Gheorghiu, Virgil Popescu si Sandu Alecu din Grupul Parlamentar al PSD, Danut Saulea din 
Grupul Parlamentar al PRM si domnul deputat Tiberiu Toro din Grupul Parlamentar al UDMR.   
 

Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala si-a desfasurat lucrarile în ziua 1 
octombrie 2003, având urmatoarea ordine de zi: 

 
1. Analiza Documentarului privind activitatea ORNISS; 
 
2. Dezbaterea si avizarea, în fond, a proiectului de Lege  privind aprobarea Ordonantei Guvernului 

nr. 64/2003 pentru ratificarea Conventiei dintre Ministerul Administratiei si Internelor din 
România si Ministerul Afacerilor externe din Republica Franceza priviind conditiile de functionare 
a cursului international al Scolii de Aplicatie pentru Ofiteri " Mihai Viteazul" a Jandarmeriei 
Române, semnata la Bucuresti la 11 iulie 2003 si a  Conventiei de finantare dintre Ministerul 
Administratiei si Internelor din România si Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceza 
privind participarea partii franceze la finantarea întretinerii stagiarilor de la cursul international al 
Scolii de Aplicatie pentru Ofiteri " Mihai Viteazul" a Jandarmeriei Române, semnata la Bucuresti 
la 11 iulie 2003; 

 
3. Dezbaterea si avizarea, în fond, a proiectului de Lege pentru aprobarea  Ordonantei Guvernului 

nr. 56/2003 pentru ratificarea Protocolului aditional la Scrisoarea de întelegere privind controlul 
drogurilor si aplicarii legii, semnata la data de 3 iulie 2001 între Guvernul României si Guvernul 
Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucuresti la 5 august 2003; 

 
4. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta. 
 

În deschiderea sedintei, membrilor comisiei le-a fost prezentat, la cererea domnului Marius 
Petrescu, Director General al ORNISS, un documentar privind activitatea acestei institutii si modul în 
care a fost aplicata în România Legea privind Protectia Informatiilor Clasificate. Documentarul se 
refera la locul si rolul ORNISS în cadrul sistemului national de protectie a informatiei, si la stadiul 
aplicarii normelor legislative referitoare la protectia securitatii informatiilor, securitatea fizica si a 
personalului, securitatea industriala precum si securitatea informatiilor în format electronic. 

 
La punctul 2 al ordinii de zi, proiectul de Lege  privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 

64/2003, a fost avizat favorabil cu unanimitate de voturi pentru. 
 
La punctul 3 al ordinii de zi, comisia avizeaza favorabil proiectul de Lege  privind aprobarea 

Ordonantei guvernului nr.56/2003. 
 
La punctul 4 al ordinii de zi, dezbaterile  asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de 
urgenta, au fost continuate, membrii comisiei finalizând capitolul II si au început dezbaterile asupra 
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capitolului III, intitulat "Competente si responsabilitati", capitol ce a fost amendat substantial. 
Amendamentele admise sau respinse vor fi redate în raportul comisiei. 

 
Din numarul total al membrilor comisiei (26), au absentat domnii deputati Ioan Mircea Pascu, 

Ristea Priboi, Virgil Popescu, Sandu Alecu si Dorel Zavoianu din Grupul Parlamentar al PSD, 
Valentin Vasilescu din Grupul Parlamentar al PRM, Sorin Frunzaverde din Grupul Parlamentar al 
PD, Metin Cerchez din Grupul Parlamentar al Minoritatilor Nationale si domnul deputat Tiberiu Toro 
din Grupul Parlamentar al UDMR. 

 
Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala si-a desfasurat lucrarile în ziua 2 

octombrie 2003, având urmatoarea ordine de zi: 
 

 
1. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta. 
 

Membrii comisiei au reluat discutiile asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonantei 
de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta, 
finalizând dezbaterile asupra tuturor capitolelor din ordonanta. Comisia a hotarât amânarea votului 
final pâna saptamâna viitoare, când vor fi reluate unele texte ramase nevotate. 

 
Din numarul total al membrilor comisiei (26), au absentat domnii deputati Ioan Mircea Pascu, 

Ristea Priboi, Virgil Popescu, Sandu Alecu, Timotei Stuparu si Dorel Zavoianu din Grupul 
Parlamentar al PSD, Valentin Vasilescu si Constantin Bucur din Grupul Parlamentar al PRM, Sorin 
Frunzaverde din Grupul Parlamentar al PD, Metin Cerchez din Grupul Parlamentar al Minoritatilor 
Nationale si domnul deputat Tiberiu Toro din Grupul Parlamentar al UDMR 
 

 
 

PRESEDINTE, 
 

Razvan IONESCU 
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