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P R O C E S – V E R B A L 
al şedinţelor comisiei din zilele de 6, 7 şi 8 aprilie 2004 

 
 
 
 Marţi, 6 aprilie 2004, între orele 14.30 - 19.00, la lucrările şedinţei 
sunt prezenţi 16 de deputaţi, un deputat fiind absent motivat. 
 Miercuri, 7 aprilie 2004, între orele 9.30 - 16.30, la lucrările şedinţei 
sunt prezenţi 17 de deputaţi, un deputat fiind absent motivat. 
 Joi, 8 aprilie 2004, între orele 9.30 - 12.00, la lucrările şedinţei sunt 
prezenţi 17 de deputaţi, un deputat fiind absent motivat. 
 

Lucrările şedinţelor sunt conduse de domnul deputat Răzvan Ionescu, 
preşedintele comisiei. 

 
Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea ordine 

de zi:  
 
1. Dezbaterea şi avizarea, în fond, a propunerii legislative pentru completarea 

şi modificarea Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi 
deconspirarea Securităţii ca poliţie politică (iniţiatori: Ion Stan, Dan 
Verbina, Radu Constantin şi Gheorghe Duţu); 

 
2. Dezbaterea şi avizarea, în fond, a propunerii legislative pentru completarea 

şi modificarea Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi 
deconspirarea Securităţii ca poliţie politică (iniţiator: Haşotti Puiu şi 
Antonescu George Crin Laurenţiu); 

 
3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului 

între Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovacia privind 

aparare



 2

cooperarea în combaterea criminalităţii organizate, a traficului ilicit de 
stupefiante, substanţe psihotrope  şi precursori, a terorismului şi a altor 
infracţiuni grave, semnat la Bucureşti la 16 octombrie 2003. 

 
La lucrările şedinţelor participă, în calitate de invitaţi: 

 
- domnul Ilie Pintilie, reprezentant SRI; 
- domnul Gheorghe Creţan, reprezentant SIE; 
- domnul deputat Ion Stan. 
 
În deschiderea şedinţei, membrii comisiei avizează favorabil, cu 

unanimitate de voturi pentru, proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului 
între Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovacia privind cooperarea 
în combaterea criminalităţii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, 
substanţe psihotrope  şi precursori, a terorismului şi a altor infracţiuni grave, 
semnat la Bucureşti la 16 octombrie 2003. 

În continuarea şedinţei, comisia finalizează dezbaterile asupra celor 
două iniţiative legislative privind modificarea şi completarea Legii nr. 
187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii ca 
poliţie politică. 

Amendamentele admise sau respinse vor fi redate în raportul comisiei.    
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Răzvan IONESCU 
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