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S I N T E Z A 
lucrărilor Comisiei din zilele de 30, 31 martie şi 1 aprilie 2004 

 
În ziua de 30 martie 2004, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională, în colaborare cu Centru de la Geneva pentru Controlul Democratic al Forţelor 
Armate, a organizat Seminarul prilejuit de lansarea variantei în limba română a “Manualului 
pentru controlul parlamentar asupra sectorului de securitate”. 

 
În ziua de 31 martie 2004, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă şi-a 

desfăşurat lucrările, având următoarea ordine de zi: 
 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de 
achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

2. 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; 

3.  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); 

4.   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). 

 
La punctul 1 al ordinii de zi, membrii comisiei au avizat favorabil, cu unanimitate de 

voturi pentru, proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului       
nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru 
nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

 
La punctul 2 al ordinii de zi, comisia a finalizat dezbaterile asupra raportului 

înlocuitor la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului            
nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi al stării de urgenţă. 

 
La punctele 3 şi 4 ale ordinii de zi, 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, au continuat cu luarea în discuţie, în paralel, a 
tuturor amendamentelor propuse prin textele de modificare. La rândul lor, membrii comisiei 
au formulat propriile lor amendamente. Amendamentele admise sau respinse vor fi redate în 
raportul comisiei 

aparare



 2

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

Mircea, Gheorghiu Viorel, Ristea Proboi şi Sandu Alecu, toţi din Grupul Parlamentar al PSD,  
Sorin Frunzăverde din Grupul Parlamentar al PD, Metin Cerchez din Grupul Parlamentar al 
Minorităţilor Naţionale, Marius Iriza din Grupul Parlamentar al PRM şi Toro Tiberiu din 
Grupul Parlamentar al UDMR.  
 
 În ziua de 1 aprilie 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 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  modificarea Legii 
nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii ca 
poliţie politică (Iniţiatori: Puiu Haşotti şi Crin Antonescu). 

 
La punctele 1 şi 2 ale ordinii de zi, membrii Comisiei au purtat discuţii, împreună cu 

iniţiatorul propunerii legislative care se referă la Legea nr.187/1999, domnul deputat Ion Stan. 
Domnii deputaţi  au formulat o serie de amendamente asupra preambulului legii şi a 

articolului 1, amendamente votate de către comisie.  
 
Din numărul total al membrilor Comisiei (27), au absentat domnii deputaţi: Paşcu Ioan 

Mircea, Priboi Ristea, Viorel Gheorghiu din Grupul  Parlamentar al PSD; Costică Canacheu 
din Grupul Parlamentar al PD, Radu Stroe din Grupul Parlamentar al PNL, Marius Iriza din 
Grupul Parlamentar al PRM; Cerchez Metin, din Grupul Parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale; Toro Tiberiu, din Grupul Parlamentar al UDMR.  
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
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