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S I N T E Z A 

lucrărilor Comisiei din zilele  de 18 şi 20 martie 2003  
 

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările în 
ziua de 18 martie 2003, având următoarea ordine de zi:  

 
1. Dezbaterea şi avizarea în fond, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.1/2003 pentru ratificarea Convenţiei complementare dintre Ministerul de 
Interne din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind 
continuarea finanţării lucrărilor de reparaţii, amenajări şi dotări cu mobilier şi material 
didactic a localului Şcolii de Aplicaţii a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 9 
iunie 2002; 

2. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 164/2001 
privind pensiile militare de stat; 

3. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru instituirea “Ziua NATO în România”; 
4. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind completarea art.15 din Legea nr. 

75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea 
sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice; 

5. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea 
sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice; 

6. Dezbaterea şi avizarea în fond a Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive. 

 Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Marcu Tudor, vicepreşedintele 
comisiei. 
 La dezbaterea proiectelor de pe ordinea de zi, a participat reprezentanţi din partea 
Ministerului de Interne şi ai Ministerului Apărării.  

La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiei au avizat favorabil, cu unanimitate de 
voturi pentru, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.1/2003 pentru 
ratificarea Convenţiei complementare dintre Ministerul de Interne din România şi Ministerul 
Afacerilor Externe din Republica Franceză privind continuarea finanţării lucrărilor de 
reparaţii, amenajări şi dotări cu mobilier şi material didactic a localului Şcolii de Aplicaţii a 
Jandarmeriei Române. 

La punctul 2 al ordinii de zi, votul final asupra propunerii legislative pentru 
modificarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, a fost amânat pentru o şedinţă 
ulterioară, preşedintele de şedinţă propunând chemarea iniţiatorilor pentru a-şi susţine 
iniţiativa, precum şi sesizarea comisiei pentru muncă, sesizată în fond, pentru corelarea 
acestei propuneri cu alta anterioară, cu acelaşi obiect. 

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi, să 
propună Plenului Camerei respingerea  propunerii legislative. 
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La punctul 4 al ordinii de zi, propunerea legislativă privind completarea art.15 din 
Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi 
folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice, a fost avizată 
negativ de către membrii comisiei. 

La punctul 5 al ordinii de zi, iniţiativa legislativă de modificare şi completare a Legii 
nr.75/1994 a primit un vot negativ din partea comisiei, care a considerat că prevederile din  
propunerea legislativă nu se înscriu în cadrul general reglementat de această lege. 

La punctul 6 de pe ordinea de zi, dezbaterea pe marginea propunerii legislative 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, a 
fost amânată în aşteptarea punctului de vedere al Guvernului. 

 
Din numărul total al membrilor comisiei (26), au absentat domnii deputaţi Ioan Mircea 

Paşcu din Grupul Parlamentar al PSD (Social-Democrat şi Umanist), Răzvan Ionescu din 
Grupul Parlamentar al PSD (Social-Democrat şi Umanist), Ovidiu Drăgănescu din Grupul 
Parlamentar al PNL, Virgil Popescu din Grupul Parlamentar al PSD (Social-Democrat şi 
Umanist), Dănuţ Saulea din Grupul Parlamentar al PRM şi Dorel Zăvoianu din Grupul 
Parlamentar al PSD (Social-Democrat şi Umanist). 

 Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările 
în ziua de 20 martie 2003, având următoarea ordine de zi:  
1. Dezbateri generale asupra proiectului de Lege privind siguranţa naţională a României. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Răzvan Ionescu, preşedintele 
comisiei. 

Membrii comisiei au făcut o serie de propuneri referitoare la modul în care vor fi 
dezbătute cele 5 iniţiative legislative cu care a fost sesizată comisia, legate de siguranţa 
naţională. 
 La finalul discuţiilor, la propunerea preşedintelui, comisia a horărât ca, într-o primă 
etapă, să fie chemaţi la dezbateri iniţiatorii acestor proiecte şi propuneri, după care se va 
decide asupra cărei iniţiative se va apleca comisie cu prioritate, şi mai ales care vor fi 
instituţiile şi serviciile cu atribuţii în domeniu care vor fi invitate să ia parte la dezbateri. 

Din numărul total al membrilor comisiei (26), au absentat domnii deputaţi Ioan Mircea 
Paşcu din Grupul Parlamentar al PSD (Social-Democrat şi Umanist),  Sandu Alecu din 
Grupul Parlamentar al PSD, Toro Tiberiu din Grupul Parlamentar al UDMR şi Vasilescu 
Valentin din Grupul Parlamentar al PRM. 

 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
Răzvan IONESCU 
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