
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru apărare, ordine                                                     Bucureşti, 26.05.2003 
publică şi siguranţă naţională 
 
 
 

 
P R O C E S – V E R B A L 

al şedinţelor comisiei din zilele de 20 şi 21mai 2003  
 

 
 
Marţi, 20 mai 2003, între orele 14.00 – 19.00, la lucrările şedinţei sunt prezenţi 

20 deputaţi, un deputat fiind absent motivat. 
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Răzvan Ionescu, preşedintele 

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

 
1. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege privind siguranţa naţională a 

României; 
2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea Legii nr. 105/1996 

privind evidenţa populaţiei şi cartea de identitate. 
 
Membrii comisiei reiau dezbaterile asupra proiectului de Lege privind siguranţa 

naţională a României, definitivând textul unor articole asupra căruia nu au ajuns la un 
consens în precedentele discuţii. 

Deoarece dezbaterile s-au prelungit peste timpul alocat lucrărilor comisiei, 
celelalte capitole urmează a  fi votate în şedinţa viitoare. 

Dezbaterile asupra propunerii legislative privind modificarea Legii nr. 105/1996 
au fost amânate pentru şedinţa de miercuri a comisiei. 

 
 
Miercuri, 21 mai 2003, între orele 9.00 – 16.30, la lucrările şedinţei sunt 

prezenţi 23 deputaţi, un deputat fiind absent motivat. 
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Răzvan Ionescu, preşedintele 

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

 



1. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege privind siguranţa naţională a 
României; 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea Legii nr. 105/1996 
privind evidenţa populaţiei şi cartea de identitate. 
 

In deschiderea sedintei, presedintele comisiei ii informeaza pe domnii deputati 
despre discutiile purtate in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii in legatura  cu proiectul 
de Lege privind siguranta nationala si necesitatea coraborarii textului de  lege cu 
modificarile Codului de procedura penala si cu viitoarea Constitutie a Romaniei.    

Membrii comisiei finalizează dezbaterile asupra proiectului de Lege privind 
siguranţa naţională, urmând a se întocmi un raport final asupra tuturor iniţiativelor 
legislative referitoare la siguranţa naţională, raport ce va fi înaintat comisiei juridice, 
sesizată la rândul ei în fond cu aceste iniţiative. 

La punctul 2 al ordinii de zi, preşedintele comisiei supune dezbaterii domnilor 
deputaţii, propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 105/1996 privind evidenţa 
populaţiei şi cartea de identitate, propunând avizarea negativă a acesteia, pe baza 
motivelor expuse în avizul Consiliului legislativ. 

Cu unanimitate de voturi pentru, comisia hotărăşte avizarea negativă a propunerii 
legislative pentru modificarea Legii nr. 105/1996 privind evidenţa populaţiei şi cartea de 
identitate. 
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