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S I N T E Z A 
lucrarilor Comisiei din zilele de 1, 3 si 4 martie 2004 

 
În ziua de 1 martie 2004, Comisia pentru aparare, ordine publica si 

siguranta natio nala  si-a desfasurat lucrarile, având urmatoarea ordine de zi: 
- examinarea scrisorii Presedintelui României, adresata Parlamentului, 

pentru aprobarea solicitarilor de suplimentare a participarii României cu efective 
militare în Afghanistan. 
 În urma dezbaterii, Comisia, cu unanimitate de voturi pentru, a avizat 
favorabil solicitarile formulate în scrisoare si, împreuna cu Comisia pentru 
aparare, ordine publica si siguranta nationala a Senatului a întocmit raportul 
comun si proiectul de hotarâre. 
 Din numarul total al membrilor Comisiei (27), au absentat domnii 
deputati: Draganescu Ovidiu Virgil, din Grupul Parlamentar al PNL; Cerchez 
Metin, din Grupul Parlamentar al Minoritatilor Nationale; Frunzaverde Sorin si 
Canacheu Costica, ambii din Grupul Parlamentar al PD; Pascu Ioan Mircea, 
Petrescu Ovidiu Cameliu si Sandu Alecu, toti din Grupul Parlamentar al PSD; 
Tor? Tiberiu, din Grupul Parlamentar al UDMR. 
 
 În ziua de 3 martie 2004, Comisia pentru aparare, ordine publica si 
siguranta nationala si-a desfasurat lucrarile , având urmatoarea ordine de zi: 

1. Vot final asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Tratatului între 
România si Ucraina privind regimul frontierei de stat româno-
ucrainene, colaborarea si asistenta mutuala în problemele de frontiera, 
semnat la Cernauti la 17 iunie 2003. 

2. Dezbaterea raportului înlocuitor asupra proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind 
regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta. 

3. Dezbaterea si avizarea în fond a propunerii legislative pentru 
completarea si modificarea Legii nr. 187/1999 privind accesul la 
propriul dosar si deconspirarea Securitatii ca politie politica (Initiatori: 
Ion Stan, Dan Verbina, Radu Constantin si Gheorghe Dutu). 

4. Dezbaterea si avizarea în fond a propunerii legislative pentru  
modificarea Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar si 
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deconspirarea Securitatii ca politie politica (Initiatori: Puiu Hasotti si 
Crin Antonescu). 

 
La punctul 1 al ordinii de zi,  proiectul de lege a fost avizat favorabil de 

catre membrii Comisiei cu 20 voturi pentru, 4 voturi împotriva si o abtinere. 
La punctul 2 al ordinii de zi, în cadrul dezbaterii raportului înlocuitor la 

proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 
1/1999,  membrii Comisiei au analizat si si-au exprimat opiniile, atât cu privire 
la reglementari propuse în raportul înlocuitor, cât si la cerinta corelarii lor firesti 
cu întelesul expresiilor „stare de asediu” si „stare de urgenta” în cuprinsul 
reglementarii.  Dezbaterea nu a fost finalizata, urmând a fi continuata în 
urmatoarea sedinta a Comisiei.  

La punctele 3 si 4 ale ordinii de zi, membrii Comisiei au luat act de 
solicitarea adresata, cu nr.1 COZ din 03.02.2004, de catre Comitetul ordinii de 
zi si, drept urmare, au fost de acord sa dezbata propunerile legislative care se 
refera la legea nr. 187/1999, numai dupa ce se va primi punctul de vedere al 
Guvernului în referire la initiativa legislativa mentionata la nr. 4 pe ordinea de zi 
a Comisiei. 

Din numarul total al membrilor comisiei (27), au absentat domnii deputati  
Ionescu Razvan si Pascu Ioan Mircea, ambii din Grupul  Parlamentar al PSD. 
 

În ziua de 4 martie 2004, Comisia pentru aparare, ordine publica si 
siguranta nationala si-a desfasurat lucrarile , având urmatoarea ordine de zi: 

- continuarea dezbaterii raportului înlocuitor asupra proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind 
regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta. 

Cu ocazia dezbaterilor, în legatura cu definirea,  pe deplin  
corespunzatoare scopului legii, a expresiilor „stare de asediu” si „stare de 
urgenta”, membrii Comisiei au convenit sa consulte grupurile parlamentare din 
care fac parte, asupra întelesului fiecareia dintre aceste sintagme si sa formuleze 
propuneri adecvate, pentru a fi analizate în Comisie. 

Din numarul total al membrilor Comisiei (27), au absentat domnii 
deputati:  Ionescu Razvan, Pascu Ioan Mircea, Priboi Ristea, Bahrin Dorel, 
Petrescu Ovidiu Cameliu si Sandu Alecu, toti din Grupul  Parlamentar al PSD; 
Frunzaverde Sorin si Canacheu Costica, ambii din Grupul Parlamentar al PD; 
Voinea Florea, fara apartenenta la un grup parlamentar (PUR). 
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