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S I N T E Z A 
lucrărilor Comisiei din zilele de 16 şi 17 martie 2004 

 
În ziua de 16 martie 2004, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională  şi-a desfăşurat lucrările, având următoarea ordine de zi: 
 

1. Dezbaterea raportului înlocuitor asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.  1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de 
urgenţă; 

2. Dezbaterea şi avizarea în fond a propunerii legislative privind modificarea şi completarea 
Legii nr. 116/1998 privind organizarea şi funcţionare Jandarmerie Române. 

  
La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiei au primit pentru studiu individual, 

material comparativ cu textul proiectului de lege, urmând ca în şedinţa viitoare să se treacă la 
dezbaterea pe fond. 
 La punctul 2 al ordinii de zi, dezbaterea asupra propunerii legislative privind 
modificarea şi completarea Legii nr. 116/1998 privind organizarea şi funcţionare Jandarmerie 
Române, datorită complexităţii problemelor reglementate a fost amânată pentru şedinţa 
viitoare. 
 

Din numărul total al membrilor Comisiei (27), au absentat domnii deputaţi: Costică 
Canacheu din Grupul Parlamentar al PD, Ovidiu Drăgănescu din Grupul Parlamentar al PNL 
şi Paşcu Ioan Mircea din Grupul Parlamentar al PSD. 
 
 În ziua de 17 martie 2004, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională şi-a desfăşurat lucrările, având următoarea ordine de zi: 
 
1. Dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 4/2004 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind Statutul 
cadrelor militare; 

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 (Iniţiatori: Ion Stan, Dan Verbina, Radu Constantin şi Gheorghe Duţu); 

3. Dezbaterea şi avizarea în fond a propunerii legislative pentru  modificarea Legii nr. 
187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii ca poliţie politică 
(Iniţiatori: Puiu Haşotti şi Crin Antonescu); 

4. Desfăşurarea unor activităţi specifice controlului parlamentar la Direcţia Generală de 
Informaţii a Apărării din cadrul Ministerului Apărării Naţionale. 

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

membrii Comisiei, cu majoritate de voturi pentru. 
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La punctele 2 şi 3 ale ordinii de zi, membrii Comisiei au purtat discuţii, impreună cu 
iniţiatori uneia dintre cele două propuneri legislative care se referă la legea nr. 187/1999. 
Discuţiile, care au avut un caracter atât procedural cât şi de fond nu a fost finalizate, urmând a 
fi continuate în următoarea şedinţă a Comisiei. 

 
 La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei au efectuat o vizită de informare la 

Direcţia Generală de Informaţii a Apărării din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, în 
exercitarea atribuţiilor lor de control parlamentar asupra sectorului de apărare. 

 
Din numărul total al membrilor Comisiei (27), au absentat domnii deputaţi: Paşcu Ioan 

Mircea, Petrescu Ovidiu Cameliu, Viorel Gheorghiu şi Sandu Alecu, toţi din Grupul  
Parlamentar al PSD; Ovidiu Drăgănescu, din Grupul Parlamentar al PNL; Costică Canacheu 
şi Sorin Frunzăverde din Grupul Parlamentar al PD; Voinea Florea, fără apartenenţă la un 
grup parlamentar (PUR); Cerchez Metin, din Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale.  
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Răzvan IONESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red. s.c.  Barb Anca Daria  


