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P R O C E S – V E R B A L 

al şedinţelor comisiei din zilele de 31 martie şi 1 aprilie 2004  
 

 
 
 Miercuri, 31 martie 2004, între orele 9.30 - 16.00, la lucrările şedinţei sunt 
prezenţi    de deputaţi, un deputat fiind absent motivat. 
 

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

Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea ordine de zi:  
 
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare 
la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională. 

2. Dezbaterea raportului înlocuitor asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  1/1999 privind regimul stării de asediu şi 
regimul stării de urgenţă; 

3.  Dezbaterea şi avizarea, în fond, a propunerii legislative pentru completarea şi 
modificarea Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea 
Securităţii ca poliţie politică (iniţiatori: Ion Stan, Dan Verbina, Radu Constantin 
şi Gheorghe Duţu); 

4.   Dezbaterea şi avizarea, în fond, a propunerii legislative pentru completarea şi 
modificarea Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea 
Securităţii ca poliţie politică (iniţiator: Haşotti Puiu şi Antonescu George Crin 
Laurenţiu). 

 
La lucrările şedinţelor participă, în calitate de invitaţi: 
 
- domnul lt. col. Eugen Iorga, consilier juridic SRI; 
- domnul Ilie Pintilie, reprezentant SRI; 
- domnul Gheorghe Creţan, reprezentant SIE; 
- domnul Constantin Buchet, secretar CNSAS. 
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La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiei avizează favorabil, cu 
unanimitate de voturi pentru, proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la 
contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

În continuarea şedinţei, comisia finalizează dezbaterile asupra raportului 
înlocuitor la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi al stării de urgenţă. 

Dezbaterile asupra celor două iniţiative legislative privind modificarea şi 
completarea Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea 
Securităţii ca poliţie politică, continuă cu luarea în discuţie, în paralel, a tuturor 
amendamentelor propuse prin textele de modificare. La rândul lor, membrii comisiei 
formulează propriile lor amendamente. Amendamentele admise sau respinse vor fi 
redate în raportul comisiei.    

 
 Joi, 1 aprilie 2004, între orele 9.30 - 12.00, la lucrările şedinţei sunt prezenţi         
…. deputaţi, un  deputat fiind absent motivat. 
 

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

Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea ordine de zi: 
  

1. Dezbaterea şi avizarea în fond a propunerii legislative pentru completarea şi 
modificarea Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi 
deconspirarea Securităţii ca poliţie politică (Iniţiatori: Ion Stan, Dan Verbina, 
Radu Constantin şi Gheorghe Duţu). 

2. Dezbaterea şi avizarea în fond a propunerii legislative pentru  modificarea 
Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea 
Securităţii ca poliţie politică (Iniţiatori: Puiu Haşotti şi Crin Antonescu). 

 
La lucrările şedinţelor participă, în calitate de invitaţi: 
- domnul Constantin Buchet, secretarul CNSAS; 
- domnul lt. col. Eugen Iorga, consilier juridic SRI; 
- domnul Ilie Pintilie, reprezentant SRI; 
- domnul Gheorghe Creţan, reprezentant SIE; 
- domnul deputat Ioan Stan, preşedintele Comisiei SRI. 
 
În continuarea dezbaterilor din ziua precedentă, membrii Comisiei poartă 

discuţii, împreună cu iniţiatorul propunerii legislative care se referă la Legea nr. 
187/1999, domnul deputat Ion Stan. Domnii deputaţi propun o serie de amendamente 
asupra preambulului legii şi a articolului 1, amendamente care sunt votate de către 
comisie, urmând ca celelalte texte să fie puse în discuţie în următoarea şedinţă. 
 

 
PREŞEDINTE, 

Răzvan IONESCU 
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