
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTATILOR 
 
Comisia pentru aparare, ordine                                                           Bucuresti, 27.08.2003 
publica si siguranta nationala                                                              Nr.32/526 
 
 

 
S I N T E Z A 

lucrarilor Comisiei din zilele  de 26 si 27 august  2003 
 
 

Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala si-a desfasurat lucrarile în ziua 
de 26 august  2003, având urmatoarea ordine de zi:  
 
1. Dezbaterea si avizarea în fond a proiectului de Lege privind regimul mormintelor si operelor 

comemorative de razboi. 
 
2. Dezbaterea si avizarea în fond a proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 

României si Guvernul Republicii Libaneze privind readmisia cetatenilor proprii si a strainilor, 
semnat la Bucuresti la 18 martie 2002 si a Acordului între Guvernul României si Guvernul 
Republicii Libaneze privind cooperarea în combaterea criminalitatii organizate, a traficului ilicit de 
stupefiante, substante psihotrope si precursori, a terorismului si a altor infractiuni grave, semnat la 
Bucuresti la 18 martie 2002. 

 
3. Dezbaterea si avizarea în fond a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr.52/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr.14/1992 privind organizarea si 
functionarea Serviciului Român de Informatii.  

 
4. Dezbaterea si avizarea  proiectului de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr.59/2003 pentru prelungirea termenului prevazut la art.2 alin.1 din Ordonanta de 
urgenta a Guvernului nr.162/2002  privind acordarea de catre Ministerul de Interne a unui avans 
în valoare de 72,6 miliarde lei pentru finalizarea obiectului contractului comercial nr.110/2002, 
încheiat cu Societatea Comerciala “ARO” – S.A. Campulung. 

 
5. Dezbaterea si avizarea  proiectului de Lege pentru aprobarea taxei de notificare a prelucrarilor 

de date cu caracter personal, care cad sub incidenta Legii nr.677/2001 pentru protectia  
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor 
date. 

 
Lucrarile sedintelor au fost conduse de domnul deputat Marcu Tudor, vicepresedintele 

comisiei. 
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La punctul 1 al ordinii de zi, proiectul de Lege privind regimul mormintelor si operelor 
comemorative de razboi, a fost dezbatut si avizat favorabil, cu  unanimitate de voturi. 
 

La punctul 2 al ordinii de zi, proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul 
României si Guvernul Republicii Libaneze privind readmisia cetatenilor proprii si a strainilor, semnat 
la Bucuresti la 18 martie 2002 si a Acordului între Guvernul României si Guvernul Republicii 
Libaneze privind cooperarea în combaterea criminalitatii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, 
substante psihotrope si precursori, a terorismului si a altor infractiuni grave, semnat la Bucuresti la 18 
martie 2002, a fost avizat favorabil. 
 

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei au dezbatut împreuna cu reprezentantul 
Serviciului Român de Informatii, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr.52/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr.14/1992 privind organizarea si 
functionarea SRI, hotarând amânarea votului final pentru sedinta urmatoare. 
 

La punctul 4 al ordinii de zi, domnii deputati au facut unele observatii în legatura cu 
oportunitatea prelungirii termenului prevazut la art.2 alin.1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 
nr.162/2002  privind acordarea de catre Ministerul de Interne a unui avans în valoare de 72,6 
miliarde lei pentru finalizarea obiectului contractului comercial nr.110/2002, încheiat cu Societatea 
Comerciala “ARO” – S.A. Campulung. În urma dezbaterilor, proiectul de lege a fost avizat favorabil 
cu majoritatea voturilor deputatilor prezenti.  
 

La punctul 5 al ordinii de zi, proiectul de Lege pentru aprobarea taxei de notificare a 
prelucrarilor de date cu caracter personal, care cad sub incidenta Legii nr.677/2001 pentru protectia 
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, a 
fost avizat favorabil, cu  unanimitate de voturi pentru. 
 

Din numarul total al membrilor comisiei (26), au absentat domnii deputati Ioan Mircea Pascu 
si Razvan Ionescu din Grupul Parlamentar al PSD (Social-Democrat si Umanist), Sandu Alecu din 
Grupul Parlamentar al PSD si Metin Cerchez din Grupul Parlamentar al Minoritatilor Nationale . 
 

Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala si-a desfasurat lucrarile în ziua 
27 august 2003, continuând discutiile asupra punctelor de pe ordinea de zi, ramase nedezbatute.  

Membrii comisiei au reluat dezbaterile asupra proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.52/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr.14/1992 
privind organizarea si functionarea Serviciului Român de Informatii, hotarând, cu majoritatea voturilor 
deputatilor prezenti, acordarea unui vot favorabil.  
 

Din numarul total al membrilor comisiei (26), au absentat domnii deputati Ioan Mircea Pascu 
si Razvan Ionescu din Grupul Parlamentar al PSD (Social-Democrat si Umanist).  
 
 
 

VICEPRESEDINTE, 
 

Marcu TUDOR 
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