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P R O C E S – V E R B A L 

al şedinţelor comisiei din zilele de 9 şi 11 martie  2004  
 

 
 
 Marţi, 9 martie 2004, între orele 14.30 - 19.00, la lucrările şedinţei sunt 
prezenţi  22 de deputaţi, un deputat fiind absent motivat. 
 

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

Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea ordine de zi:  
 

1. 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; 
2. Dezbaterea şi avizarea în fond a propunerii legislative privind instituirea 
voluntariatului în armată; 
3. Audierea reprezentantului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a 
Spălării Banilor; 
4. Audierea, împreună cu alte 4 comisii parlamentare, a domnului Ioan 
Talpeş, în calitate de candidat la funcţia de ministru de stat pentru 
coordonarea activităţilor din domeniile apărării naţionale, integrării europene 
şi justiţiei. 

 
La lucrările şedinţelor participă, în calitate de invitat: 
 
- domnul Ioan Melinescu, preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi 

Combatere a Spălării Banilor 
 

La punctul 1 al ordinii de zi, în cadrul dezbaterii raportului înlocuitor la 
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999,  
membrii Comisiei îşi exprimă opiniile, atât cu privire la reglementări propuse în 
raportul înlocuitor, cât şi la cerinţa corelării lor fireşti cu înţelesul expresiilor „stare 
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de asediu” şi „stare de urgenţă” în cuprinsul reglementării. Dezbaterea nu este 
finalizată, urmând a fi continuată în următoarea şedinţă a Comisiei. 

La   punctul    2   al    ordinii     de   zi,      membrii      Comisiei    resping    cu 
unanimitate de voturi pentru, propunerea legislativă privind instituirea voluntariatului 
în armată.  

În continuarea şedinţei, domnul Ioan Melinescu, preşedintele Oficiului 
Naţional de Combatere şi Prevenire a Spălării Banilor, prezintă  activitatea instituţiei 
pe care o conduce şi răspunde la întrebările ce îi sunt adresate de către domnii 
deputaţi. 

Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi ai Comisiei juridice de numiri, 
disciplină, imunităţi şi validări, ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, precum şi cei ai 
Comisiei Parlamentului României pentru Integrare Europeană îl audiază pe domnul 
Ioan Talpeş, în calitate de candidat la funcţia de ministru de stat pentru coordonarea 
activităţilor din domeniile apărării naţionale, integrării europene şi justiţiei. 

Domnul Ioan Talpeş face o prezentare în detaliu a datelor personale şi a 
activităţii  desfăşurate până în prezent şi răspunde la întrebările ce îi sunt adresate. 

În urma audierii, Comisiile,  cu 48  de   voturi pentru şi 7 voturi împotrivă,  
aviztază favorabil candidatura domnului Ioan Talpeş la funcţia de ministru de stat 
pentru coordonarea activităţilor din domeniile apărării naţionale, integrării europene 
şi justiţiei şi întocmesc avizul comun consultativ.  

 
 Joi, 11 martie 2004, între orele 9.30 - 12.00, la lucrările şedinţei sunt 
prezenţi 19 deputaţi, un  deputat fiind absent motivat. 
 

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

Comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea ordine de zi: 
  
1. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2004 pentru 
completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale 
personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine 
publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale 
personalului civil din aceste instituţii. 

2. 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). 

3. 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). 
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La lucrările şedinţelor participă, în calitate de invitaţi: 
- domnul Constantin Buchet, secretarul CNSAS; 
- domnul lt. col. Eugen Iorga, consilier juridic SRI; 
- domnul Ilie Pintilie, reprezentant SRI; 
- domnul Gheorghe Creţan, reprezentant SIE. 
 
În deschiderea şedinţei,  proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 2/2004 pentru completarea Legii nr. 138/1999 privind 
salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare 
naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi 
salariale personalului civil din aceste instituţii este avizat favorabil de către membrii 
Comisiei, cu unanimitate de voturi pentru. 

În continuarea şedinţei, membrii Comisiei poartă discuţii, împreună cu 
iniţiatorii celor două propuneri legislative care se referă la Legea nr. 187/1999, 
domnii deputaţi Ion Stan şi Puiu Haşotti. Discuţiile, care au un caracter atât 
procedural cât şi de fond nu sunt finalizate, urmând a fi continuate în următoarea 
şedinţă. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Răzvan IONESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Red. s.c. Anca Barb 


