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  La şedinţă au participat un număr de 13 deputaţi, lipsind domnul 
deputat Tokay Gheorghe, din partea Grupului parlamentar al UDMR - care 
este membru al Guvernului, precum şi domnul deputat Liviu Mera, din 
Grupul parlamentar al PD. 
  Şedinţa este condusă de domnul Marţian Dan, preşedintele 
comisiei, care, în deschiderea lucrărilor, supune spre aprobare ordinea de zi 
pe care sunt înscrise următoarele puncte: 
  1. Continuarea dezbaterilor propunerii legislative privind 
siguranţa naţională a României. 
  2. Finalizarea dezbaterii propunerii legislative de modificare a 
Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, 
veteranilor şi văduvelor de război. 
  3. Propunerea legislativă privind accesul la documentele fostului 
Departament al Securităţii Statului. 
  Ordinea de zi a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
  Înainte de a se trece la ordinea de zi, domnul preşedinte Marţian 
Dan aduce la cunoştinţa membrilor comisiei că, datorită faptului că în partea 
finală a şedinţei trecute au fost unele  neclarităţi în ceea ce priveşte votul final 
dat la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 36/1997   pentru    modificarea    şi   completarea   Legii 
învăţământului nr. 84/1995, s-a convenit cu domnul vicepreşedinte Wittstock 
Eberhard - Wolfgang, care a fost iniţiatorul cererii votului final asupra 
ordonanţei, ca votul asupra acestui proiect să fie clarificat în şedinţa de astăzi. 



 2
  În continuare, domnul preşedinte Marţian Dan arată că în şedinţa 
trecută votul a fost dat într-o situaţie confuză, neştiindu-se dacă s-a votat 
varianta Senatului la proiectul de ordonanţă sau Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 36/1997. 
  Domnul deputat Konya Hamar Alexandru menţionează faptul că, 
după părerea domniei sale, membrii comisiei au fost de acord ca votul de 
respingere să fie dat variantei venite de la Senat.  
  Domnul deputat Ovidiu Şincai consideră că este evident ca a 
existat o neînţelegere care a dat loc la o anumită ambiguitate asupra a ceea ce 
s-a votat. Tocmai pentru acest lucru s-a discutat cu domnul Wittstock 
Eberhard - Wolfgang    şi s-a hotărât ca decizia finală asupra modului în care 
s-a votat ordonanţa să fie luată în şedinţa de astăzi. 
  Domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner subliniază faptul că nu 
este de acord ca să se revină asupra votului, pentru că acest lucru nu intră nici 
în practica plenului. 
  Domnul deputat Ovidiu Şincai subliniază faptul că problema nu 
este de revenire asupra votului, ci de clarificare asupra a ceea ce s-a votat. 
  În final, membrii comisiei au fost de acord că votul negativ a fost 
acordat variantei Senatului, urmând ca în aviz să fie consemnate 
amendamentele aduse. 
  Se trece la dezbaterea primului  punct al ordinei de zi, la care au 
fost prezentate mai multe amendamente de modificare şi completare a 
propunerii legislative privind siguranţa naţională a României de către 
următorii deputaţi: Şerban Rădulescu-Zoner, Wittstock Eberhard - Wolfgang, 
Petre Ţurlea şi Ovidiu Şincai. Domnul preşedinte Marţian Dan a propus unele 
reformulări ale celor 15 amendamente propuse de domnul deputat Şerban 
Rădulescu-Zoner, cu care iniţiatorul acestora a fost de acord, iar domnul 
deputat Ovidiu Şincai a reformulat un amendament al domnului deputat Petre 
Ţurlea, cu care autorul nu a fost de acord, dar pe care majoritatea membrilor 
comisiei şi l-au însuşit. 
  Fiecare amendament a fost discutat şi votat aducându-se, în 
final, modificări textului propunerii legislative menţionate mai sus. 
  Domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner a propus amendamente 
la: art. 6 alin. 4, art. 12  alin. 1, art. 12 alin. 2, art. 14, art. 21, art. 27 alin. 3, 
art. 31  alin. 3, art. 34, art. 37 alin. 5, art. 42, art. 45, art. 47 alin. 3, art. 49 
alin. 4, art. 53. 
  Domnul deputat Wittstock Eberhard - Wolfgang a propus 
amendamente la art. 30 alin. 1, art. 31, art. 49 alin. 1. 
  Domnul   deputat Petre Ţurlea a propus două amendamente la 
art. 3 lit. j). 
  În continuare, se trece la dezbaterea, în parte, a fiecărui articol 
amendat. 
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  Ţinând seama de discuţiile care s-au purtat în şedinţa anterioară 
pe marginea noţiunii "Comunitatea de informaţii", când s-au exprimat unele 
rezerve şi chiar îndoieli în legătură cu legitimitatea statuării prin lege a 
acestei noţiuni şi a consecinţelor pe care ea le poate antrena, domnul deputat 
Şerban Rădulescu-Zoner a propus o reformulare a alineatului 4 din cuprinsul 
art. 6. Conform ei, accentul trebuie să cadă pe definirea mai precisă a 
comunităţii de informaţii, pe raporturile de colaborare ce trebuie să se afirme 
între diferite structuri componente ale ei, pe prevenirea oricăror tentaţii de 
funcţionare a comunităţii respective care ar putea s-o transforme într-o 
structură supra-societală de genul vechii Securităţi. Reformularea propusă, 
care a întrunit 11 voturi pentru şi un vot împotrivă şi căreia i s-au adus unele 
îmbunătăţiri în cursul examinării amendamentului, sună, în final, astfel: 
"Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de 
Protecţie şi Pază, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, ca autorităţi publice 
autonome, precum şi structurile informative ale Ministerului Apărării 
Naţionale, ale Ministerului de Interne şi ale Ministerului Justiţiei colaborează 
între ele, alcătuind în acest scop, Comunitatea de informaţii; acestea sunt 
singurele organe autonome şi separate între ele abilitate să desfăşoare 
activităţi informative în România". 
  La art. 12 alin. 1 textul urmează să aibă următorul cuprins: "În 
vederea aplicării măsurilor stabilite conform atribuţiilor prevăzute la art. 11, 
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării va propune Guvernului şi, prin acesta 
miniştrilor, deciziile necesare în vederea îndeplinirii lor". 
  Domnul Şerban Rădulescu-Zoner argumentează propunerea de 
amendament prin faptul că potrivit Constituţiei, Guvernul răspunde numai în 
faţa Parlamentului şi nu în faţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării şi, în 
consecinţă, acesta din urmă poate doar să facă propuneri. 
  Amendamentul a fost votat cu 11 voturi pentru şi o abţinere. 
  La art. 12 alin. 2 domnul Şerban Rădulescu-Zoner a fost de 
acord cu propunerea domnului Marţian Dan, în sensul că acest alineat, care 
restrânge, oarecum, contrar dispoziţiilor constituţionale, dreptul de iniţiativă 
legislativă în materie de apărare a siguranţei naţionale la Guvern, nu ar trebui 
reformulat ci eliminat. 
  Supusă votului, propunerea domnului Marţian Dan de eliminare 
a întrunit 11 voturi pentru şi o abţinere. 
  La art. 14 s-au făcut două propuneri de amendare, prima 
aparţinând domnului preşedinte Marţian Dan şi care constă în înlocuirea 
sintagmei "comisiile permanente de control" cu sintagma "comisiile 
permanente abilitate" şi a doua aparţinând domnului Şerban Rădulescu-
Zoner, care constă din introducerea unei noi litere - d) - cu următorul cuprins: 
"respectă drepturile şi libertăţile cetăţenilor". 
  Primul amendament a fost votat cu 11 voturi pentru şi o abţinere, 
iar al doilea cu 10 voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 
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  La art. 21 domnul Şerban Rădulescu-Zoner, considerând că 
dispoziţiile textului de la litera b), în care se arată că structurile de informaţii 
ale Ministerului Apărării Naţionale sunt specializate în "reprezentarea 
armatei române în relaţiile cu armatele altor state", sunt discutabile şi de 
neacceptat. În consecinţă, propune eliminarea lui. Sarcina reprezentării 
Armatei Române revine, firesc, Comandantului Suprem, Ministerului 
Apărării Naţionale, Şefului Statului Major General sau comandanţilor de 
arme şi, respectiv, şefilor de stat major. 
  Propunerea a fost acceptată cu 9 voturi pentru şi 2 contra. 
  La art. 27 alin. 3 domnul Şerban Rădulescu-Zoner şi-a retras 
propunerea iniţială de amendare. 
  În spiritul dezbaterilor din şedinţa anterioară a comisiei, când s-
au exprimat rezerve faţă de durata de timp pentru care procurorul abilitat de 
lege poate acorda, la cererea temeinic justificată a serviciului de informaţii 
sau organului de stat cu atribuţii în acest domeniu, autorizarea unor acţiuni, 
prevăzute la alin. 1 al art. 30, de urmărire informativă a unor persoane bănuite 
a desfăşura acte ce pot aduce daune siguranţei naţionale, domnul deputat 
Şerban Rădulescu-Zoner a propus reconsiderarea acestei reglementări în 
sensul reducerii respectivei durate de la un an şi jumătate la cel mult un an şi 
reformularea textului alin. 3 al art. 31 din propunerea legisaltivă. În urma 
dezbaterilor a rezultat următorul text al acestui alineat: "Durata de valabilitate 
a autorizaţiei poate fi stabilită pe un termen de până la cel mult 6 luni; în 
cazuri temeinic justificate, Procurorul General al Parchetului care emis 
autorizaţia poate prelungi, la cerere, de cel mult două ori, durata autorizaţiei, 
fără a se depăşi de fiecare dată termenul de 3 luni. Procurorul General al 
Parchetului va fi informat despre stadiul valorificării autorizaţiei; dacă este 
cazul, el poate dispune reducerea termenului de valabilitate a acesteia sau 
chiar retragerea ei". 
  Amendamentul a fost acceptat cu 9 voturi pentru şi 1 vot 
împotrivă. 
  Art. 34 alin. 1, la propunerea domnului preşedinte Marţian Dan, 
se modifică în sensul următor: "Mijloacele de obţinere a informaţiilor 
necesare siguranţei naţionale, prevăzute la art. 30 şi 31, nu trebuie să lezeze 
drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, viaţa particulară, onoarea 
sau reputaţia lor ori să-i supună la îngrădiri ilegale". 
  Amendamentul a fost acceptat cu unanimitate de voturi.  
  La acelaşi art. 34 domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner a 
propus să se adauge un alineat nou, numerotat 5, care să garanteze dreptul 
persoanei supusă urmăririi informative de a se adresa justiţiei în cazul în care 
se consideră lezată în drepturile sale. Pe lângă garantarea acestui drept se 
impune şi precizarea instanţei competente (Curtea de apel teritorială) pentru 
ca cetăţeanul interesat să ştie cui să se adreseze. În urma dezbaterilor a 
rezultat următoarea formulare a acestui alineat nou: "Orice persoană se poate 
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adresa direct Curţii de apel teritoriale pentru apărarea drepturilor sale în cazul 
în care se consideră lezată în urma folosirii unor mijloace specifice activităţii 
de informaţii în vederea culegerii de date şi fapte despre activitatea sa, 
precum şi comisiilor parlamentare permanente cu atribuţii de control a 
activităţii serviciilor de informaţii". 
  În această redactare, amendamentul a fost aprobat cu 
unanimitatea voturilor exprimate în comisie . 
  La art. 37 alin. 5 domnul Şerban Rădulescu-Zoner a propus o 
revedere a părţii finale a alineatului, textul urmând să aibă următoarea 
formulare: "Autorităţile publice, prevăzute la alin. 1, cărora le-au fost 
comunicate informaţii din domeniul siguranţei naţionale, sunt obligate să 
dispună, cât mai urgent posibil şi în cadrul competenţelor pe care le au, 
măsurile de prevenire şi înlăturare a ameninţărilor la adresa siguranţei 
naţionale ce rezultă din informaţiile primite, să asigure îndeplinirea lor şi să 
încunoştinţeze despre măsurile dispuse, dacă este cazul, pe cei care le-au 
sesizat". 
  Motivaţia adusă de domnul Şerban Rădulescu-Zoner se face în 
sensul că în vechea formulare se crează impresia că beneficiarii de informaţii 
primite, printre care şi Preşedintele României, ar avea obligaţia să raporteze 
organelor din structurile informative, care au furnizat informaţii, despre 
măsurile luate în legătură cu acestea. 
  Comisia a respins cu 4 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi 2 
abţineri propunerea domnului Şerban Rădulescu-Zoner.  
  Pentru ca totuşi textul să fie mai puţin restrictiv, iar beneficiarii 
de informaţii să aibă obligaţia să ia măsuri pe baza celor sesizate de serviciile 
de informaţii şi de organele de stat cu atribuţii în acest domeniu, domnul 
Ovidiu Şincai propune ca partea finală a acestui alineat să fie modificată prin 
introducerea unei a doua teze în textul lui. Ca urmare, textul alineatului va 
suna astfel: "Autorităţile publice, prevăzute la alin. 1, cărora le-au fost 
comunicate informaţii din domeniul siguranţei naţionale, sunt obligate să 
dispună, cât mai urgent posibil şi în cadrul competenţelor  pe care le au, 
măsurile de prevenire şi înlăturare a ameninţărilor la adresa siguranţei 
naţionale ce rezultă din informaţiile primite, să asigure îndeplinirea lor. 
Beneficiarii informaţiilor, prevăzute la alin. 1, literele c) - f), vor 
încunoştinţa despre măsurile luate pe cei care i-au sesizat". 
  Amendamentul domnului Şincai a fost acceptat cu 6 voturi 
pentru, 3 împotrivă şi 1 abţinere. 
  La art. 42 domnul Şerban Rădulescu-Zoner propune 
reformularea textului în felul următor: "Folosirea de mijloace specifice de 
interceptare a comunicărilor în scopul punerii în pericol a siguranţei naţionale 
se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani". 
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  Domnia sa a justificat acest amendament prin faptul că deţinerea, 
confecţionarea şi comercializarea mijloacelor de interceptare a comunicaţiilor 
nu pot, prin ele înseşi, să aducă atingere siguranţei naţionale. 
 
 
  Propunerea domnului Şerban Rădulescu-Zoner a fost respinsă cu 
4 voturi pentru, 3 împotrivă şi 3 abţineri. 
  La art. 43 alin. 2 domnul Şerban Rădulescu-Zoner, considerând 
textul iniţial ca ambiguu în ceea ce priveşte noţiunea de funcţionar, la care se 
face referire în text, propune completarea lui cu pasajul subliniat mai jos, 
urmând ca textul alineatului să aibă următoarea formulare: "Cu aceeaşi 
pedeapsă se sancţionează şi fapta funcţionarului unuia din serviciile de 
informaţii, autorităţilor publice autonome sau structurilor informative 
autonome ce alcătuiesc Comunitatea de informaţii care divulgă, refuză sau 
împiedică, în orice mod, aducerea la îndeplinire a autorizaţiei eliberate în 
condiţiile prevăzute de art. 30 şi art. 31". 
  După discuţiile purtate cu ceilalţi membri ai comisiei, domnul 
deputat Şerban Rădulescu-Zoner a fost de acord să renunţe la redactarea 
propusă şi să completeze prima parte a alin. 2, după sintagma "fapta 
funcţionarului", cu următorul text: "public, inclusiv a celui din cadrul 
Comunităţii de informaţii". 
  Propunerea, în forma menţionată, a fost acceptată cu unanimitate 
de voturi.  
  Textul alineatului are următoarea formulare: "Cu aceeaşi 
pedeapsă se sancţionează şi fapta funcţionarului public, inclusiv a celui din 
cadrul Comunităţii de informaţii care divulgă, refuză sau împiedică, în orice 
mod, aducerea la îndeplinire a autorizaţiei eliberate în condiţiile prevăzute de 
art. 30 şi art. 31". 
  În ce priveşte art. 45 domnul Şerban Rădulescu-Zoner a propus, 
iniţial, eliminarea lui. După discuţiile purtate, domnul deputat a fost de acord 
ca art. 45 alin. 1 să fie modificat, având astfel următoarea formulare: 
"Divulgarea, în orice mod, de către agenţi ai organelor Comunităţii de 
informaţii a unor documente sau date despre sediile sau cadrele acoperite ale 
organelor de stat cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale ori a 
persoanelor care sprijină în secret activitatea de informaţii a acestora se 
pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani". 
  Modificarea propusă a fost acceptată cu 8 voturi pentru şi 2 
împotrivă, urmând ca celelalte alineate ale art. 45 să rămână neschimbate. 
  La art. 47 alin. 3 domnul Şerban Rădulescu-Zoner a propus 
eliminarea acestuia, datorită faptului că păstrarea textului ar duce la 
reînvierea metodelor practicate de vechea Securitate. 
  Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
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  Tot cu unanimitate de voturi a fost acceptat şi amendamentul 
propus de domnul Şerban Rădulescu-Zoner, de eliminare din textul ultimului 
alineat al art. 49 a sintagmei "drepturi şi" . 
  La propunerea domnului Şerban Rădulescu-Zoner s-a acceptat 
eliminarea art. 53 din textul propunerii legislative. În redactarea autorilor 
propunerii legislative, salariaţii din organele Comunităţii de informaţii, 
chemaţi ca martori în faţa organelor judiciare, pot face depoziţii cu privire la 
faptele şi împrejurările ce privesc siguranţa naţională de care au luat 
cunoştinţă în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu numai cu încuviinţarea 
scrisă a şefului autorităţii publice din care fac parte. O asemenea interdicţie 
vizând dreptul constituţional al accesului la justiţie nu poate fi acceptată. În 
cazul unor situaţii delicate ce privesc siguranţa naţională, trebuie să se ceară 
instanţelor ca depoziţia martorului, respectiv judecata, să se facă în condiţii 
de deplină confidenţialitate. 
  Tot la acest proiect de lege domnul deputat Petre Ţurlea a 
formulat două propuneri de amendament la art. 3 lit. j). 
  Primul constă într-o completare a textului rândului unu, prin 
introducerea, după sintagma "şi naţiunea", a vocabulei "română". În favoarea 
acestui amendament s-au exprimat două voturi, restul fiind împotrivă. 
  Domnul deputat a propus, de asemenea, completarea 
conţinutului acestei litere cu un text care să menţioneze acţiunile ce îndeamnă 
"la separatism teritorial sau la autonomie teritorială pe criterii etnice" ca fiind 
acte ce pot constitui ameninţări la adresa siguranţei naţionale. Nici acest 
amendament n-a întrunit acordul majoritar al comisiei. 
  Pornind de la ideea prezentată de domnul deputat Petre Ţurlea, 
domnul deputat Ovidiu Şincai a propus reformularea ei astfel încât să sune în 
felul următor: "la autonomie teritorială şi separatism teritorial", soluţie ce a 
fost însuşită de membrii comisiei cu 8 voturi pentru şi 2 împotrivă. În 
consecinţă, textul art. 3 litera j) are următoarea redactare: "manifestările 
publice care defăimează ţara şi naţiunea, îndeamnă la război de agresiune, la 
autonomie teritorială şi separatism teritorial, precum şi incitarea la ură 
naţională, rasială, de clasă sau religioasă, dacă acestea sunt de natură să pună 
în pericol siguranţa naţională". 
  Amendamentele domnului deputat Wittstock Eberhard - 
Wolfgang  au fost următoarele: 
  - la art. 30 alin. 1 propune îndreptarea unei greşeli de redactare şi 
introducerea unei virgule între cuvântul "verificării" şi cuvântul 
"completării"; 
  - la art. 31 a propus eliminarea ultimului alineat care nu mai are 
raţiune de a exista având în vedere modificările aduse art. 34 prin 
introducerea unui alineat nou propus de domnul deputat Şerban Rădulescu-
Zoner. Propunerea d-lui Wittstock Eberhard - Wolfgang a fost însuşită de 
comisie. 



 8
  - eliminarea sintagmei "şi 2" de la art. 49 alin. 1, pentru o 
corelare corectă cu trimiterea la textul la care se face referire. Amendamentul 
a fost acceptat cu unanimitate de voturi. 
  Se trece la continuarea discuţiilor asupra propunerii legislative 
de modificarea a Legii nr. 49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de 
indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, înscrisă 
la punctul 2 pe ordinea de zi. 
  La acest punct al ordinei de zi au avut loc, de asemenea, discuţii 
îndelungate deoarece domnii deputaţi Şerban Rădulescu-Zoner, Tănase 
Tăvală şi doamna deputat Elena Iacob nu au fost de acord cu prevederea din 
articolul   unic     al     propunerii  legislative a domnului deputat Petre Ţurlea, 
conform căreia veteranii de război ce nu fac parte din categoria invalizilor să 
beneficieze, pentru fiecare an de război, de o indemnizaţie lunară mai mare ca 
cea a foştilor deţinuţi politici. 
  Domnii deputaţi Marţian Dan şi Şerban Rădulescu-Zoner au 
propus o soluţie de depăşire a divergenţelor ivite prin reformularea art. 1 din  
Legea 49/1991 astfel încât să se consacre nivelul actual al indemnizaţiei 
acordate invalizilor de război, pe de o parte, şi să se stabilească la 60.000 lei 
nivelul indemnizaţiilor  lunare acordate veteranilor de război şi văduvelor de 
război, dacă nu s-au recăsătorit. Propunerea a fost acceptată cu 8 voturi 
pentru. Ca urmare, art. 1 din Legea 49/1991 are următoarea redactare: 
  - Art. 1 "Pensionarilor, invalizilor, veteranilor şi văduvelor de 
război li se acordă o indemnizaţie, după cum urmează: 
  a) Invalizilor de război 
   - 70.109 lei lunar pentru marii mutilaţi şi cei încadraţi în 
gradul I de invaliditate; 
   - 52.653 lei lunar, pentru cei încadraţi în gradul II de 
invaliditate; 
   - 42.128 lei pentru cei încadraţi în gradul III de 
invaliditate". 
  b) Veteranilor de război 
   - o indemnizaţie de 60.000 lei lunar pentru fiecare an de 
participare  la război, la care se adaugă câte 5.000 lei pentru fiecare lună de 
participare la război ce depăşeşte un an calendaristic; 
  c) Văduvelor de război, dacă nu s-au recăsătorit 
   - o indemnizaţie lunară de 60.000 lei. 
  În ce priveşte modifcarea art. 2 alin. 1 din Legea 49/1991, 
propusă de domnul Petre Ţurlea, domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner 
socoate că nu se justifică acordarea sporului lunar propus de iniţiator peste 
indemnizaţiile prevăzute la art. 1 pentru toate cele trei categorii menţionate 
acolo, ci doar pentru invalizii de război, indiferent de gradul de invaliditate. 
În consecinţă, propune reformularea textului iniţiativei legislative a domnului 
Petre Ţurlea astfel: 
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  - Art. 2 (1) "Invalizii de război primesc, pe lângă indemnizaţiile 
prevăzute la art. 1, şi un spor lunar de 60.000 lei pentru fiecare an de 
participare la război, la care se adaugă câte 5000 lei pentru fiecare lună de 
participare la război ce depăşeşte un an calendaristic". 
  Propunerea domnului deputat Şerban Rădulescu-Zoner a obţinut 
8 voturi pentru şi a fost adoptată. 
  Comisia a aprobat, de asemenea, propunerea domnului deputat 
Petre Ţurlea de introducere a unui alineat nou după alin. 1 al art. 2, numerotat 
alin. 11, cu următorul conţinut: "În funcţie de evoluţia preţurilor şi tarifelor, 
indemnizaţiile prevăzute la art. 1 şi 2(1) se actualizează prin Hotărâre a 
Guvernului odată cu indexările aplicate pensiilor şi celorlalte drepturi de 
asigurări sociale de stat". 
  Punctul 3 de pe ordinea de zi a fost amânat pentru şedinţa 
viitoare a comisiei. 
 
 
 
PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
 
 
Marţian Dan      Şerban Rădulescu-Zoner  


