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S I N T E Z A 
lucrărilor Comisiei din zilele de 5, 6, 7 şi  8  mai 2003  

 
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările 

în zilele de 5, 6 şi 7 mai 2003, având următoarea ordine de zi:  
 
• Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind siguranţa naţională a României. 
 

La lucrările şedinţelor au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Guvernului 
României, Ministerului de Interne, Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului Român de 
Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale.  

Comisia a  continuat dezbaterea Capitolelor III şi IV din proiectul de Lege privind 
siguranţa naţională, domnii deputaţi propunând o serie de amendamente, care au fost însuşite 
de către comisie. Amendamentele admise sau respinse vor fi redate în raportul comisiei. 

Discuţiile asupra acestui proiect de Lege vor fi continuate săptămâna viitoare. 
 
În ziua de 5 mai 2003, din numărul total al membrilor comisiei (26), au absentat 

domnii deputaţi Ioan Mircea Paşcu, Dorel Zăvoianu, Alexandru Stănescu, Dorel Bahrin şi 
Voinea Florea din Grupul Parlamentar al PSD (Social-Democrat şi Umanist), Metin Cerchez 
din Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale, Sandu Alecu Grupul Parlamentar al PSD, 
Dănuţ Saulea din Grupul Parlamentar al PRM  şi Costică Canacheu din Grupul Parlamentar al 
PD 

În ziua de 6 mai 2003, din numărul total al membrilor comisiei (26), au absentat 
domnii deputaţi Ioan Mircea Paşcu din Grupul Parlamentar al PSD (Social-Democrat şi 
Umanist), Metin Cerchez din Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale, Sandu Alecu 
Grupul Parlamentar al PSD, Costică Canacheu şi Sorin Frunzăverde din Grupul Parlamentar 
al PD 

În ziua de 7 mai 2003, din numărul total al membrilor comisiei (26), au absentat 
domnii deputaţi Ioan Mircea Paşcu, Alexandru Stănescu şi Voinea Florea din Grupul 
Parlamentar al PSD (Social-Democrat şi Umanist), Metin Cerchez din Grupul Parlamentar al 
Minorităţilor Naţionale, Sandu Alecu Grupul Parlamentar al PSD, Costică Canacheu şi Sorin 
Frunzăverde din Grupul Parlamentar al PD 

 
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi-a desfăşurat lucrările 

în ziua de 8 mai 2003, având următoarea ordine de zi:  



 
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de lege privind siguranţa naţională a României; 
 
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.24/2003 pentru suspendarea plaţii taxei pe valoarea adăugată la organele 
vamale pentru echipamente din import destinate înzestrării Serviciului de Informaţii 
Externe şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale; 

 
3. Dezbaterea şi avizarea  proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului 
forestier naţional, repubilcată. 

 
Înainte de începerea dezbaterilor asupra proiectelor aflate pe ordinea de zi, domnul 

preşedinte a făcut unele precizări referitoare la intalnirea inter-parlamentara privind problema 
drogurilor , intalnire  organizata la Stockholm in perioada 26-27 mai 2003. La aceasta 
intalnire sunt desemnati sa participe domnul deputat Ristea Priboi si  domnul George 
Totoescu, consultant al comisiei. 

La punctul 2 al ordinii de zi, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.24/2003 pentru suspendarea plaţii taxei pe valoarea adăugată la 
organele vamale pentru echipamente din import destinate înzestrării Serviciului de Informaţii 
Externe şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, a fost avizat favorabil. 

La punctul 3 al ordinii de zi, proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea 
fondului forestier naţional a fost dezbătut pe articole, la finalul acestor dezbateri comisia 
hotărând avizarea sa favorabilă cu unanumitate de voturi pentru. 

Dezbaterile au continuat cu proiectul de lege privind siguranţa naţională, domnii 
deputaţi formulând o serie de amendamente la textul iniţiat de Guvern. Amendamentele 
admise sau respinse vor fi redate în raportul comisiei. 

Deoarece dezbaterile s-au prelungit peste timpul alocat lucrărilor comisiei, celelalte 
capitole urmează a fi votate în şedinţele de săptămâna viitoare. 
 

În ziua de 8 mai 2003, din numărul total al membrilor comisiei (26), au absentat 
domnii deputaţi Ioan Mircea Paşcu şi Alexandru Stănescu din Grupul Parlamentar al PSD 
(Social-Democrat şi Umanist), Costică Canacheu si Sorin Frunzăverde din Grupul 
Parlamentar al PD, Constantin Bucur din Grupul Parlamentar al PRM şi Ovidiu Virgil 
Drăgănescu din Grupul Parlamentar al PNL. 
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