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P R O C E S – V E R B A L 

al şedinţelor comisiei din zilele de 15 şi 16 aprilie 2003  
 

 
 
Marţi, 15 aprilie 2003, între orele 14.00 – 19.00, la lucrările şedinţei sunt 

prezenţi 25 de deputaţi, un deputat fiind absent motivat. 
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Ovidiu Drăgănescu, 

vicepreşedintele comisiei. 
Comisia a hotărât cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 

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

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

 
La lucrările şedinţei participă, în calitate de invitaţi:  
- domnul comisar şef Mihai Tătuţ, Director adjunct, Direcţia Juridică a Ministerului 

de Interne; 
- doamna deputat Minodora Cliveti 
- domnul deputat Sandor Tamas 

 
 În deschiderea şedinţei, membrii comisiei dezbat propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive, 
iniţiată de cei doi deputaţi, prezenţi la şedinţă pentru a-şi susţine şi motiva iniţiativa. 
 În urma dezbaterilor prelungite, domnii deputaţi fac o serie de amendamente de 
îmbunătăţire a textului iniţial, dar nu reuşesc să ajungă la o poziţie finală comună.        
Amendamente admise sau respinse vor fi redate în raportul comisiei.  
 Datorită epuizării timpului alocat şedinţei comisiei, avizarea proiectului de lege 
privind salarizarea poliţiştilor, aflat la punctul 2 al ordinii de zi, a fost amânată pentru o 
şedinţă viitoare.  
  
 



 Miercuri, 9 aprilie 2003, între orele 8.30-16.30, la lucrările şedinţei sunt 
prezenţi 24 de deputaţi, un deputat fiind absent motivat. 

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

Comisia a stabilit, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de lege privind siguranţa naţională a României. 
 
La lucrările şedinţei sunt invitaţi:  
- domnul Eugen Iorga, reprezentant SRI; 
- doamna Victoriţa Todea, ofiţer STS; 
- domnul Pavel Nicolae, consilier guvernamenal, Aparatul de Lucru al Primului-

Ministru 
- domnul comisar şef Mihai Tătuţ, Director adjunct, Direcţia Juridică a Ministerului 

de Interne; 
- domnul Mihail Calianu, şeful Direcţiei Juridice din SIE 
- domnul general de brigadă Ion Crişan, consilier în Departamenul Siguranţei 

Naţionale, Administraţia Prezidenţială 
- domnul colonel Aldea Florin reprezentant al Direcţiei Generale de Informare a 

Armatei 
- domnul colonel Popescu Florea, consilier SPP 
- domnul maior Nenciu Paul, consilier juridic, Departamentul Relaţia cu 

Parlamentul din cadrul MApN. 
- domnul colonel Suciu Artimon, consilier în Departamenul Siguranţei Naţionale, 

Administraţia Prezidenţială 
 
Membrii comisie încep dezbaterile în fond pe proiectul de lege privind siguranţa 

naţională a României, analizând, împreună cu invitaţii, fiecare articol în parte. Domnii 
deputaţi Răzvan Ionescu, Octavian Mitu, Toro Tiberiu şi Radu Stroe propun o serie de 
amendamente, care sunt însuşite de către comisie. 

Amendamentele admise sau respinse vor fi redate în raportul comisiei. 
La finalul intervalului de timp acordat acestor dezbateri, preşedintele comisiei 

suspendă şedinţa, urmând ca celelalte articole ale acestui proiect de lege să fie dezbătute 
în următoarea şedinţă.  

 
 

PREŞEDINTE, 
                                                 Răzvan IONESCU 
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