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S I N T E Z A 
lucrările Comisiei din zilele  de 25 şi 26 martie 2003  

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

ziua de 25 martie 2003, având următoarea ordine de zi:  
 

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

2. Dezbaterea şi avizarea în fond a propunerii legislative privind Siguranţa Naţională a 
României (Iniţiator: dep.Cameliu Petrescu); 

3. Dezbaterea şi avizarea în fond a propunerii legislative privind siguranţa naţională a 
României.(Iniţiator:dep.Ion Stan); 

4. Dezbaterea şi avizarea în fond a propunerii legislative privind modificarea şi completarea 
Legii nr.51/1991 privind siguranţa naţională a României (Iniţiatori: dep.Mona Muscă, 
dep.Emil Boc); 

5. Dezbaterea şi avizarea în fond a propunerii legislative de modificare şi completare a 
art.11, alin .1, lit.a din Legea nr.51/1991 privind siguranţa naţională a României publicată 
în Monitorul Oficial nr.163 din 7 august 1991(Iniţiatori: 14 deputaţi din P.S.D., P.R.M., 
P.N.L., U.D.M.R.). 

 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Răzvan Ionescu, preşedintele 

comisiei. 
  La dezbaterea proiectelor şi propunerilor legislative aflate pe ordinea de zi, legate de 
siguranţa naţională, au participat iniţiatorii acestora. 
  Membrii comisiei au purtat discuţii generale pe marginea acestor iniţiative, urmând ca 
într-o şedinţă viitoare să fie invitaţi reprezentanţii instituţiilor şi serviciilor cu atribuţii în acest 
domeniu. 

Din numărul total al membrilor comisiei (26), au absentat domnii deputaţi Ioan Mircea 
Paşcu din Grupul Parlamentar al PSD (Social-Democrat şi Umanist), Ovidiu Drăgănescu din 
Grupul Parlamentar al PNL, Sorin Frunzăverde din Grupul Parlamentar al PD, Costică 
Canacheu din Grupul Parlamentar al PD şi Alecu Sandu din Grupul Parlamentar al PSD. 
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Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările 

în ziua de 26 martie 2003, având următoarea ordine de zi:  
 

1. Continuarea dezbaterii proiectului de Lege privind siguranţa naţională a României; 
2. Dezbaterea şi avizarea în fond a propunerii legislative privind Siguranţa Naţională a 

României (Iniţiator: dep.Cameliu Petrescu); 
3. Dezbaterea şi avizarea în fond a propunerii legislative privind siguranţa naţională a 

României.(Iniţiator:dep.Ion Stan); 
4. Dezbaterea şi avizarea în fond a propunerii legislative privind modificarea şi completarea 

Legii nr.51/1991 privind siguranţa naţională a României (Iniţiatori: dep.Mona Muscă, 
dep.Emil Boc); 

5. Dezbaterea şi avizarea în fond a propunerii legislative de modificare şi completare a 
art.11, alin .1, lit.a din Legea nr.51/1991 privind siguranţa naţională a României publicată 
în Monitorul Oficial nr.163 din 7 august 1991(Iniţiatori: 14 deputaţi din P.S.D., P.R.M., 
P.N.L., U.D.M.R.). 

6. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 164/2001 
privind pensiile militare de stat; 

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

 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Răzvan Ionescu, preşedintele 

comisiei. 
La dezbaterile generale legate de iniţiativele legislative privind siguranţa naţională a 

României au participat reprezentanţi din partea organismelor interesate, care şi-au exprimat 
punctul lor de vedere asupra necesităţii adoptării unei legislaţii coerente în acest domeniu. 

În urma discuţiilor, membrii comisiei au hotărât ca în şedinţele de săptămâna 
următoare să treacă la dezbateri pe fond, luând ca bază proiectul iniţiat de Guvern, precum şi 
cel al domnului deputat Ion Stan, la care să vor face amendamente corespunzătoare, ţinând 
seama de celelalte iniţiatile legislative cu acelaşi obiect.    

La punctul 6 al ordinii de zi, comisia a avizat favorabil, cu unanimitate de voturi 
pentru, propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.164/2001 privind pensiile militare 
de stat. 

La punctul 7 al ordinii de zi, votul final asupra propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, a fost 
amânat pentru o şedinţă ulterioară. 

Din numărul total al membrilor comisiei (26), au absentat domnii deputaţi Ioan Mircea 
Paşcu din Grupul Parlamentar al PSD (Social-Democrat şi Umanist),  Sandu Alecu din 
Grupul Parlamentar al PSD, Ovidiu Drăgănescu din Grupul Parlamentar al PNL şi Dănuţ 
Săulea din Grupul Parlamentar al PRM. 

 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
Răzvan IONESCU 
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