
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTATILOR 
 
Comisia pentru aparare, ordine                                                           Bucuresti, 11.11.2003 
publica si siguranta nationala                                                              Nr.32/741 
 
 
 
 
 

 
S I N T E Z A 

lucrarilor Comisiei din zilele 4, 5 si 6 noiembrie 2003 
 
 
 

Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala si-a desfasurat lucrarile în ziua 
de 4 noimbrie  2003, având urmatoarea ordine de zi: 
 
1. Dezbaterea si avizarea, în procedura de urgenta a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.102/2003 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr.43/2002 privind Parchetul National Anticoruptie ; 

 
2. Dezbaterea si avizarea, în fond, a proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de 

Întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Africa de Sud privind cooperare în 
domeniul apararii, semnat la Pretoria la 7 mai 2003 ; 

 
3. Dezbaterea si avizarea, în fond, a proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul 

României si Guvernul Georgiei privind protectia informatiilor militare clasificate schimbate, 
semnat la Bucuresti la 22 iulie 2003. 

 
4. Vot final asupra proiectului de Lege privind modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind 

statutul cadrelor militare.  
 
 

La punctul 1 al ordinii de zi, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr.102/2003, care propune modificara Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 
privind Parchetul National Anticoruptie, în sensul armonizarii unor dispozitii ale acesteia cu 
prevederile art. 23 alin.(4) si art. 131 alin.(3) din Constitutie, astfel cum au fost modificate prin Legea 
de revizuire a Constitutiei, a fost avizat favorabil cu umanimitate de voturi pentru. 
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La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei au dezbatut proiectul de Lege pentru ratificarea 

Memorandumului de Întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Africa de Sud 
privind cooperare în domeniul apararii. La finalul acestor dezbateri, comisia a hotarât avizarea 
favorabila a proiectului cu unanimitate de voturi. 

La punctul 3 al ordinii de zi, proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul 
României si Guvernul Georgiei privind protectia informatiilor militare clasificate schimbate a fost 
avizat favorabil cu majoritate de voturi pentru. 

La punctul 4 al ordinii de zi, membrii comisiei au avizat favorabil proiectul de Lege privind 
modificarea si completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu unanimitate de 
voturi pentru. 

 
Din numarul total al membrilor comisiei (26), au absentat domnii deputati Ioan Mircea Pascu, 

Ristea Priboi si Viorel Gheorghiu din Grupul Parlamentar al PSD si Radu Stroe din Grupul 
Parlamentar al PNL.   

Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala si-a desfasurat lucrarile în ziua  
5 noiembrie 2003, având urmatoarea ordine de zi: 

 
• Audierea, în sedinta comuna a Comisiilor pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala din 

Camera Deputatilor si Senat, a domnului Dan Gheorghe, directorul adjunct al Serviciului 
Independent de Protectie si Anticoruptie din Ministerul Justitiei.  

 
Comisiile pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala, reunite în sedinte comune, l-au 

audieaza pe domnul general Dan Gheorghe, directorul adjunct al Serviciului Independent de 
Protectie si Anticoruptie. Acesta  a raspuns întrebarilor parlamentarilor legate de activitatea 
serviciului, modul în care acesta colaboreaza cu celelalte servicii de informatii pe de lânga alte 
ministere, precum si modul în care au fost cheltuiti resursele financiare alocate de la bugetul de stat. 
 

Din numarul total al membrilor comisiei (26), au absentat domnii deputati Ioan Mircea Pascu 
si Ristea Priboi din Grupul Parlamentar al PSD, Radu Stroe si Ovidiu Draganescu din Grupul 
Parlamentar al PNL.   

 
Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala si-a desfasurat lucrarile în ziua  

6 noiembrie 2003. 
 
Membrii comisiei au hotarât sa consacre ziua de joi studiului individual asupra  proiectelor de 

lege care vor fi supuse dezbaterilor comisiei saptamâna viitoare. 
 
Din numarul total al membrilor comisiei (26), au absentat domnii deputati Ioan Mircea Pascu 

si Razvan Ionescu din Grupul Parlamentar al PSD si domnul deputat Radu Stroe din Grupul 
Parlamentar al PNL 
 

 
PRESEDINTE, 

 
Razvan IONESCU 
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Red. consult. Roxana Rus  
Red. s.c. Anca Barb 


