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P R O C E S – V E R B A L 

al şedinţelor comisiei din zilele de 25 şi 26 martie 2003  
 

 
 
Marţi, 25 martie 2003, între orele 14.00 – 19.00, la lucrările şedinţei sunt 

prezenţi 21 de 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 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.). 
La lucrările şedinţei participă în calitate de invitaţi:  
- domnul Pavel, consilier guvernamenal; 
- domnul deputat Ion Stan 
- domnul deputat Cameliu Petrescu 
- domnul deputat Nicolae Grădinaru 
- domnul deputat Ilie Marce 
- domnul deputat Dan Verbina 
- domnul deputat Gheorghe Duţu 
- domnul senator Radu Constantin  



Membrii comisie discută împreună cu iniţiatorii toate propunerile legate de 
siguranţa naţională, aducând argumente pro şi contra susţinerii fiecăreia dintre ele. 

La finalul acestor dezbateri, comisia hotărăşte învitarea iniţiatorilor şi la 
următoarele şedinţe, pentru a se putea discuta în paralel toate aceste proiecte.  

 
 Miercuri, 26 martie 2003, între orele 8.30-16.30, la lucrările şedinţei sunt 
prezenţi 22 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. 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. 
La lucrările şedinţei participă în calitate de invitaţi:  
- domnul comisar şef Mihai Tătuţ, Director adjunct, Direcţia Juridică a Ministerului 

de Interne; 
- domnul Mihail Calianu, şeful Direcţiei Juridice din SIE 
- domnul colonel Boşcodeală Gheorghe, reprezentant al Direcţiei Generale de 

Informare a Armatei 
- domnul colonel Pirnea Vasile, reprezentant al Direcţiei Generale de Informare a 

Armatei 
- domnul colonel Zaharia Ilie, comandant UM 0894, SRI 
- domnul general de divizie Ion Crişan, consilier în Departamenul Siguranţei 

Naţionale, Administraţia Prezidenţială 
- domnul general de divizie Iliescu Dumitru, consilier de stat în Departamenul 

Siguranţei Naţionale, Administraţia Prezidenţială 
- doamna locotenent colonel Lenuţa Brutaru, reprezentant STS 
- domnul colonel Aldea Florin reprezentant al Direcţiei Generale de Informare a 

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

Parlamentul din cadrul MApN. 



Domnii deputaţi dezbat pe larg cadrul general propus de cele 5 iniţiative 
legislative, cerând invitaţiilor să facă propuneri şi sugestii în legătură cu toate aceste 
proiecte. 

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  avizează favorabil, cu unanimitate de voturi 
pentru, propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.164/2001 privind pensiile 
militare de stat. 

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

 
 
 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
                                                 Răzvan IONESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red. s.c. Anca Barb 

 
 
 
 
 
 
 



 


