
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru apărare, ordine                                                     Bucureşti, 4.04.2003 
publică şi siguranţă naţională 
 
 
 

 
P R O C E S – V E R B A L 

al şedinţelor comisiei din zilele de 1 şi 2 aprilie 2003  
 

 
 
Marţi, 1 aprilie 2003, între orele 14.00 – 19.00, 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 hotărât cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 

1. Dezbaterea proiectului de Lege privind siguranţa naţională a României; 
2. Dezbaterea propunerii legislative privind Siguranţa Naţională a României (Iniţiator: 

dep.Ovidiu Cameliu Petrescu); 
3. Dezbaterea propunerii legislative privind siguranţa naţională a 

României.(Iniţiator:dep.Ion Stan); 
4. Dezbaterea propunerii legislative privind modificarea şi completarea Legii nr.51/1991 

privind siguranţa naţională a României (Iniţiatori: dep.Mona Muscă, dep.Emil Boc); 
5. Dezbaterea propunerii legislative de modificare şi completare a art.11, alin .1, lit.a din 

Legea nr.51/1991 privind siguranţa naţională a României publicată în Monitorul 
Oficial nr.163 din 7 august 1991(Iniţiatori: 14 deputaţi din P.S.D., P.R.M., P.N.L., 
U.D.M.R.). 
 
La lucrările şedinţei sunt invitaţi:  
- domnul deputat Ion Stan 
- doamna deputat Buruiană Aprodu Daniela 
- domnul Pavel Nicolae, consilier guvernamenal, Aparatul de Lucru al Primului-

Ministru 
- domnul comisar şef Mihai Tătuţ, Director adjunct, Direcţia Juridică a Ministerului 

de Interne; 
- domnul Mihail Calianu, şeful Direcţiei Juridice din SIE 
- domnul general de brigadă Ion Crişan, consilier în Departamenul Siguranţei 

Naţionale, Administraţia Prezidenţială 



- doamna căpitan Jecu Anemari, reprezentant STS 
- domnul colonel Aldea Florin reprezentant al Direcţiei Generale de Informare a 

Armatei 
- domnul colonel Popescu Florea, consilier SPP 
- domnul colonel Stăvărache Stan, reprezentant SRI 
- domnul maior Nenciu Paul, consilier juridic, Departamentul Relaţia cu 

Parlamentul din cadrul MApN. 
 

Membrii comisie poartă discuţii cu deputaţii Ion Stan şi Daniela Buruiană, invitaţi 
pentru susţinerea propunerii venite din partea unui colectiv condus de domnul Stan, 
preşedintele Comisiei de control SRI. Comisia ia în discuţie propunerile domnilor 
deputaţi Octavian Mitu şi Radu Stroe de a se merge pe proiectul domnului Stan, ca bază 
de pornire pentru viitoarea lege a siguranţei naţionale, la care să se facă o serie de 
amendamente pertinente, ţinându-se cont şi de celelalte iniţiative.  

La rândul său, domnul deputat Răzvan Ionescu, propune o altă abordare  a acestei 
probleme, plecând de la proiectul de lege iniţiat de Guvern, şi care va fi amendat 
substanţial cu propuneri cuprinse în iniţiativa domnului Stan, acolo unde textul 
Guvernului nu este corespunzător sau omite să reglementeze anumite aspecte. Propunerea 
domnului preşedinte este susţinută şi de domnul deputat Ion Stan, care consideră că textul 
propus de Guvern are suficiente interferenţe cu propriul său text, şi prin urmare poate fi 
îmbunătăţit în mod corespunzător.  

La finalul dezbaterilor, preşedintele comisiei supune la vot modul în care se vor 
aborda toate aceste propuneri legislative, şi mai ales ordinea lor de prioritate.  

Cu 10 voturi pentru şi 9 împotrivă, comisia hotărăşte ca propunerea legislativă a 
domnului Stan să fie luată drept bază de discuţie, şi în şedinţa următoare să se inceapă 
dezbaterile pe textul acesteia.   

Întrucât această propunere legislativă nu a primit încă avizul din partea 
Guvernului, preşedintele hotărăşte suspendarea lucrărilor până când acesta o să parvină 
comisiei.  
  
 Miercuri, 2 aprilie 2003, între orele 8.30-16.30, la lucrările şedinţei sunt 
prezenţi 24 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, următoarea ordine de zi: 
1. Continuarea dezbaterii proiectului de Lege privind siguranţa naţională a României; 
2. Dezbaterea şi avizarea în fond a propunerii legislative privind Siguranţa Naţională a 

României (Iniţiator: dep.Cameliu Petrescu); 
3. Dezbaterea şi avizarea în fond a propunerii legislative privind siguranţa naţională a 

României.(Iniţiator:dep.Ion Stan); 
4. Dezbaterea şi avizarea în fond a propunerii legislative privind modificarea şi 

completarea Legii nr.51/1991 privind siguranţa naţională a României (Iniţiatori: 
dep.Mona Muscă, dep.Emil Boc); 

5. Dezbaterea şi avizarea în fond a propunerii legislative de modificare şi completare a 
art.11, alin .1, lit.a din Legea nr.51/1991 privind siguranţa naţională a României 



publicată în Monitorul Oficial nr.163 din 7 august 1991(Iniţiatori: 14 deputaţi din 
P.S.D., P.R.M., P.N.L., U.D.M.R.). 

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

7. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor. 
 
La lucrările şedinţei sunt invitaţi:  
- domnul comisar şef Mihai Tătuţ, Director adjunct, Direcţia Juridică a Ministerului 

de Interne; 
- domnul comisar şef Călăraşu Ilie, Director adjunct, Direcţia Financiară a 

Ministerului de Interne; 
 

Domnii deputaţi continuă dezbaterile din şedinţa precedentă legate de ordinea în 
care vor fi dezbătute iniţiativele legislative privind siguranţa naţională.  

În urma acestor discuţii, preşedintele comisiei supune din nou la vot ordinea de 
dezbatere, comisia hotărând, cu 17 voturi pentru, 6 împotrivă şi o abţinere, să se meargă 
pe proiectul iniţiat de Guvern. 

Continuarea dezbaterilor în fond, pe proiectul Guvernului, implică prezenţa 
iniţiatorului şi a altor reprezentanţi ai instituţiilor vizate, drept pentru care preşedintele 
comisiei propune suspendarea şedinţei şi invitarea specialiştilor pentru şedinţa următoare.  

Dezbaterea şi avizarea proiectelor de lege aflate la punctul 6 şi 7 al ordinii de zi, 
este amânată pentru o şedinţă ulterioară. 

La finalul şedinţei, preşedintele propune comisiei ca în cadrul programului de 
lucru al comisiei de săptămâna viitoare, să se efectueze un cotrol parlamentar la instituţii 
precum STS şi SIPA sau alte organisme aflate sus supravegherea comisiei, urmând ca 
orarul de desfăşurarea al acestor activităţi să fie stabilit în următoarea şedinţă. 

 
 
 
 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
                                                 Răzvan IONESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red. s.c. Anca Barb 
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P R O C E S – V E R B A L 
al şedinţelor comisiei din ziua de 3 aprilie 2003  

 
 
 
 Joi, 3 aprilie 2003, între orele 8.30-12.30, la lucrările şedinţei sunt prezenţi 17 
de deputaţi, un deputat fiind absent motivat. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Marcu Tudor, vicepreşedintele 
comisiei. 

Comisia a stabilit, cu unanimitate de voturi, continuarea dezbaterilor începute în 
ziua precedentă, pe următoarea ordine de zi: 
1. Dezbaterea proiectului de Lege privind siguranţa naţională a României; 
2. Dezbaterea propunerii legislative privind Siguranţa Naţională a României (Iniţiator: 

dep.Ovidiu Cameliu Petrescu); 
3. Dezbaterea propunerii legislative privind siguranţa naţională a 

României.(Iniţiator:dep.Ion Stan); 
4. Dezbaterea propunerii legislative privind modificarea şi completarea Legii nr.51/1991 

privind siguranţa naţională a României (Iniţiatori: dep.Mona Muscă, dep.Emil Boc); 
5. Dezbaterea propunerii legislative de modificare şi completare a art.11, alin .1, lit.a din 

Legea nr.51/1991 privind siguranţa naţională a României publicată în Monitorul 
Oficial nr.163 din 7 august 1991(Iniţiatori: 14 deputaţi din P.S.D., P.R.M., P.N.L., 
U.D.M.R.). 

 
 La lucrările şedinţei participă, în calitate de invitaţi:  
- domnul Pavel Nicolae, consilier guvernamenal, Aparatul de Lucru al Primului-

Ministru 
- domnul Mihail Calianu, şeful Direcţiei Juridice din SIE 
- domnul general de brigadă Ion Crişan, consilier în Departamenul Siguranţei 

Naţionale, Administraţia Prezidenţială 



- doamna căpitan Jecu Anemari, consilier juridic STS 
- domnul colonel Aldea Florin, reprezentant al Direcţiei Generale de Informare a 

Armatei 
- domnul colonel Popescu Florea, consilier SPP 
- domnul colonel Stăvărache Stan, Direcţia Juridică a SRI 
- domnul maior Nenciu Paul, consilier juridic, Departamentul Relaţia cu 

Parlamentul din cadrul MApN. 
- doamna Buzdugan Marilena, comisar şef, Direcţia financiară a MI 
- domnul Ion Gherghinoiu, comisar şef în Direcţia juridică a MI 
- domul Florea Popescu, reprezentant SPP 

 
Membrii comisiei  pun în discuţie posibilitatea desfăşurării acestei şedinţe, 

întrucât o parte din deputaţi sunt angajaţi în primirea unei vizite oficiale azere, al cărei 
program s-a suprapus peste programul de lucru al comisiei şi, prin urmare comisia nu 
dispune de cvorumul necesar continuării lucrărilor, în momentul deschiderii şedinţei. 

Domnul deputat Marcu Tudor, preşedintele de şedinţă, supune la vot propunerea 
domnului Radu Stroe de suspendare a lucrărilor comisiei, propunere ce întruneşte 7 
voturi favorabile. 

Domnul deputat Cornel Boiangiu protestează faţă de modul în care s-a desfăşurat 
întâlnirea cu delegaţia din Azerbaidjan, condusă de către ambasadorul azer şi ministrul 
apărării din acesată ţară, întâlnire la care dânsul, în calitate de preşedinte al Grupului de 
prietenie cu Azerbaidjanul nu a fost invitat să participe. Opiniei sale i se alătură şi 
domnul deputat Constantin Bucur, care solicită o mai bună informare a deputaţilor în 
legătură cu toate activităţile în care este implicată comisia. 

După clarificarea problemelor administrative, membrii comisiei continuă 
dezbaterile despre necesitatea suspendării şedinţei, soluţie care este susţinută, intre alţii, 
şi de către domnii deputaţi Timotei Stuparu, Dorel Bahrin, Virgil Popescu şi Valentin 
Vasilescu. Pe o poziţie contrară se situează domnul deputat Octavian Mitu, care consideră 
că neîntrunirea cvorumului necesar luării unor decizii, nu împiedică continuarea 
discuţiilor generale pe tema siguranţei naţionale. 

Preşedintele de şedinţă propune membrilor comisiei audierea reprezentanţilor 
instituţiilor interesate în siguranţa naţională şi care nu au avut încă ocazia să-ţi expună 
punctul de vedere, urmând ca într-o şedinţă viitoare să se înceapă dezbaterile pe articole 
asupra proiectului de lege privind siguranţa naţională. Propunerea sa este acceptată  cu 
unanimitate de voturi de către membrii comisiei. 

În continuarea şedinţei, domnii deputaţi poartă discuţii cu reprezentanţii din 
partea STS, CSAT şi SPP, din care reies deficienţele proiectul iniţiat de Guvern şi cele 
ale propunerii legislative a parlamentarilor din Comisia SRI, în problemele legate de 
aceste instituţii. 

Domnul general Ion Crişan susţine proiectul Guvernului, care a primit avizul 
CSAT-ului, şi care a parcurs întreaga procedură de elaborare sub supravegherea 
Administraţiei Prezidenţiale, ţinându-se totodată cont de celelalte propuneri cu acelaşi 
obiect. Reprezentantul CSAT-ului nu susţine proiectul comisiei SRI întrucât acesta 
crează, pentru Preşedintele României, atribuţii care exced prevederilor constituţionale. 



La rândul său, reprezentantul SPP susţine proiectul iniţiat de Guvern, considerând 
că propunerea domnului deputat Ion Stan reia prevederi ale unor legi de funcţionare a 
diferitelor instituţii, care nu mai trebuie enunţate într-o reglementare cu caracter special. 
Doanma căpitan Jecu Anemari, din partea STS, exprimă punctul de vedere al instituţiei 
pe care o reprezintă, acela de susţinere a proiectului Guvernului, precizând că anumite 
prevederi din iniţiativa domnului Stan, referitoare la STS nu sunt în concordanţă cu 
Legea nr.92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale. 
   

 
 

 
 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
                                                 Marcu TUDOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red. s.c. Anca Barb 
 


