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P R O C E S – V E R B A L 
al şedinţelor comisiei din zilele de 4, 5 şi 6 mai 2004 

 
 
 
 Marţi, 4 mai 2004, între orele 14.30 - 19.00, la lucrările şedinţei sunt 
prezenţi  24 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 pentru, următoarea ordine de zi: 
  

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor 
obligate de regimul comunist să-şi efectueze stagiul militar în cadrul Direcţiei 
Generale a Serviciului Muncii, în perioada 1950-1961. 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor 
obligate de regimul comunist să-şi efectueze stagiul militar în cadrul Direcţiei 
Generale a Serviciului Muncii, în perioada 1950-1961. 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea Convenţiei 
internaţionale pentru reprimarea atentatelor teroriste cu explozibili, adoptată la 
New York la 15 decembrie 1997. 

 
La primul punct al ordinii de zi, membrii comisiei avizează negativ 

propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 309/2002 privind 
recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor obligate de regimul comunist 
să-şi efectueze stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii, în 
perioada 1950-1961. 
 La punctul 2 al ordinii de zi, comisia, cu unanimitate de voturi pentru, 
avizează negativ propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor obligate de 
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regimul comunist să-şi efectueze stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a 
Serviciului Muncii, în perioada 1950-1961 

Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei internaţionale pentru 
reprimarea atentatelor teroriste cu explozibili, adoptată la New York la 15 decembrie 
1997, este avizat favorabil, cu unanimitate de voturi pentru. 

 
 Miercuri, 5 mai 2004, între orele 9.30 - 16.00, la lucrările şedinţei sunt 
prezenţi 27 de deputaţi. 
 

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

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

• Dezbaterea şi avizarea Cărţii Albe a securităţii şi apărării naţionale a Guvernului. 
 
La lucrările comisiei participă, în calitate de invitaţi: 

 
- domnul Sorin Encuţescu, Secretar de stat pentru Relaţia Parlamentul 
- domnul mr. Paul Nenciu, consilier juridic, MApN 
 
Membrii comisiei, în urma discuţiilor purtate cu reprezentanţii ministerului, 

hotărăsc avizarea favorabilă a acestui document.  
 
 Joi, 6 mai 2004, între orele 9.30 - 12.00, la lucrările şedinţei sunt prezenţi 26 
de deputaţi, un deputat fiind absent motivat. 
 
 Membrii comisiei, constituiţi în subcomisii, desfăşoară o serie de activităţi de 
documentare şi informare asupra viitoarelor iniţiative ce urmează a fi dezbătute.   

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Răzvan IONESCU 
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