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CAMERA DEPUTATILOR 
 
 

Comisia pentru aparare, ordine                                                      Bucuresti, 12.12.2003 
publica si siguranta nationala 
 
 

 
P R O C E S – V E R B A L 

al sedintelor comisiei din zilele de 9 10 decembrie  2003  
 
 
 

 Marti, 9 decembrie 2003, între orele 14.30 – 19.00, la lucrarile sedintei sunt 
prezenti 25 deputati, un deputat fiind absent motivat. 
 

Lucrarile sedintei sunt conduse de domnul deputat Razvan Ionescu presedintele 
comisiei. 

Comisia a hotarât, cu unanimitate de voturi pentru, urmatoarea ordine de zi:  
 

1. Dezbaterea si avizarea, în fond, a proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei de 
urgenta a Guvernului nr.100/2003 pentru modificarea Legii nr.15/1998 cu privire la 
asigurarile facultative de bunuri, persoane si raspundere civila în Ministerul Apararii 
Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informatii, Serviciul de 
Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Paza, Serviciul de Telecomunicatii 
Speciale si Ministerul Justitiei - Directia Generala a Penitenciarelor. 

 
2. Raportul suplimentar la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta. 
 
La lucrarile sedintei participa, în calitate de invitati: 
 
- domnul maior Eugen Iorga, consilier juridic SRI; 
- domnul locotenent-colonel Gheorghe Cretan, consilier juridic SIE. 
- domnul Virgil Hateganu, consilier juridic în cadrul Ministerului 

Administratiei si Internelor, 
- domnul Florea Popescu, reprezentant al Serviciului de Protectie si Paza,  
- doamna Anemari Jecu consilier juridic în cadrul Serviciului de 

Telecomunicatii Speciale. 
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Lucrarile sedintei au început cu dezbaterea asupra raportul suplimentar la 
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 
privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta. Au fost luate în dezbateri 

 
 
Miercuri, 10 decembrie 2003, între orele 9.30 – 14.00, la lucrarile sedintei sunt 

prezenti 24 deputati, un deputat fiind absent motivat. 
 
Lucrarile sedintei sunt conduse de domnul deputat Razvan Ionescu presedintele  

comisie. 
Comisia a hotarât, cu unanimitate de voturi pentru, urmatoarea ordine de zi:  
 

1. Dezbaterea si avizarea, în fond, a propunerii legislative pentru completarea si 
modificarea Legii nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea 
Securitatii ca politie politica; 

 
2. Dezbaterea si avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea Memorandumului de 

Întelegere între România si Comunitatea Europeana privind participarea României la 
"Mecanismul Comunitar de facilitare a întaririi cooperarii în interventiile de asistenta 
în domeniul protectiei civile" semnat la Bruxelles, la 28 noiembrie 2002. 

 
La lucrarile sedintei participa, în calitate de invitati: 
 
- domnul .... Hateganu, consilier juridic, Ministerul Administratiei si Internelor, 

  
 
 
 

PRESEDINTE, 
Razvan IONESCU 
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