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P R O C E S – V E R B A L 
al şedinţelor comisiei din zilele de 18 şi 20 martie 2003  

 
 
Marţi, 18 martie 2003, între orele 14.00 – 19.00, la lucrările şedinţei sunt prezenţi 20 de 

deputaţi,  6 deputaţi fiind absenţi motivaţi. 
Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Marcu Tudor, vicepreşedintele 

comisiei. 
Comisia a hotărât cu unanimitate de voturi, 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. 
La lucrările şedinţei participă în calitate de invitaţi:  
- domnul comisar şef Mihai Tătuţ, Director adjunct, Direcţia Juridică a Ministerului de 

Interne; 
- domnul comisar şef  Ion Gherghinoiu, consilier juridic în cadrul Ministerului de 

Interne; 
- domnul maior Ioan Costea, contabil şef în Comandamentul Naţional al Jandarmeriei; 
- domnul colonel Adrian Jiga, reprezentant al Şcolii de Aplicaţie a Jandarmeriei; 
- domnul maior Paul Nenciu, consilier juridic în Direcţia Relaţii cu Parlamentul şi 

Armonizare legislativă din Ministerul Apărării Naţionale; 
- domnul căpitan Florin Vasile consilier juridic în Direcţia Relaţii cu Parlamentul şi 

Armonizare legislativă din Ministerul Apărării Naţionale; 
- domnul colonel (r) Ştefan Fotache, Director adjunct în Direcţia Financiară a 

Ministerului Apărării Naţionale. 
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 În deschiderea lucrărilor comisiei, preşedintele de şedinţă pune în discuţia membrilor 
comisiei câteva probleme organizatorice legate de participarea celor 5 deputaţi, membrii ai 
Comisiei pentru apărare, la delegaţia parlamenteră care va efectua la sfârţitul lunii o vizită de 
lucru la Bratislava. Comisia hotărăşte, cu unanimitate de voturi, înlocuirea domnului deputat 
Octavian Mitu cu domnul deputat Constantin Bucur, care va participa la acesată acţiune 
alături de alţi membrii ai acestei comisii şi ai comisiei de politică externă. 

În continuarea şedinţei, membrii comisiei reiau dezbaterile începute într-o şedinţă 
anterioară, asupra 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. La dezbateri participă reprezentanţi ai Jandarmeriei, care fac anumite 
precizări legate de modul de alocare a resurselor financiare destinate acestor lucrări. 

La finalul dezbaterilor, membrii comisiei trec la votarea proiectului de Lege, care este 
avizat favorabil, cu unanimitate de voturi pentru. 

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei dezbat propunerea legislativă pentru 
instituirea “Ziua NATO în România", hotărând cu majoritate de voturi pentru şi o abţinere, să 
propună Plenului Camerei respingerea acestei propuneri legislative ca fiind prematură. 

La punctul 4 al ordinii de zi, comisia hotărăşte cu unanimitate de voturi pentru, 
respingerea propunerii legislative privind completarea articolului 5 din Legea nr.75/1994, ca 
lipsită de obiect ca urmare a intrării în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr.20/2003 privind 
acordarea dreptului de a procura, deţine şi folosi sigilii cu stema României şi timbru sec  
instituţiilor de învăţământ superior particulare acreditate, care fac parte din sistemul naţional 
de învăţământ. 

Propunerea legislativă 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, aflată la punctul 5 al ordinii de zi, este 
avizată negativ de către comisie, cu unanimitate de voturi. 

Votul final asupra iniţiativelor legislative aflate la punctele 2, respectiv 6 ale ordinii de 
zi, a fost amânat pentru o şedinţă următoare. 
 Joi, 20 martie 2003, între orele 8.30-12.30, la lucrările şedinţei sunt prezenţi 22 de 
deputaţi, un deputat fiind absent motivat. 

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

Comisia a stabilit, cu unanimitate de voturi,  un singur punct pe ordinea de zi: 
1. Dezbateri generale asupra proiectului de Lege privind siguranţa naţională a României. 

Membrii comisiei fac 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. În cadrul dezbaterilor pe marginea 
fiecărei iniţiative, vor fi invitaţi reprezentanţi ai diferitelor instituţii şi servicii cu atribuţii în 
domeniu, specialişti care vor fi prezenţi la toate şedinţele.  

 
 

PREŞEDINTE, 
                                                 Răzvan IONESCU 
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