
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTATILOR 
Comisia pentru aparare, ordine                                                           Bucuresti, 12.12.2003 
publica si siguranta nationala                                                              Nr.32/836 
 

S I N T E Z A 
lucrarilor Comisiei din zilele 9 si 10 decembrie 2003 

 
Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala si-a desfasurat lucrarile în ziua 

de 9 decembrie  2003, având 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 punctul 1 al ordinii de zi, proiectul de Lege privind asigurarile facultative de bunuri, 
persoane si raspundere civila în  
 
Din numarul total al membrilor comisiei (26), a absentat domnul deputat Ioan Mircea Pascu, 

Sandu Alecu din Grupul  Parlamentar al PSD. 
 

Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala si-a desfasurat lucrarile în ziua 
de 10 decembrie   2003, având 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. 

Din numarul total al membrilor comisiei (26), au absentat domnii deputati Ioan Mircea Pascu  
si Viorel Gheorghiu din Grupul  Parlamentar al PSD. 
 
 

PRESEDINTE, 
Razvan IONESCU 
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