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S I N T E Z A  
lucrarilor Comisiei din zilele de  9 si 11 martie 2004  

 
În ziua de  9 martie 2004 , Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta 

nationala  si-a desfasurat lucrarile, având urmatoarea ordine de zi: 
1. Dezbaterea raportului înlocuitor asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si 
regimul starii de urgenta. 
2. Dezbaterea si avizarea în fond a propunerii legislative privind instituirea 
voluntariatului în armata. 
3. Audierea reprezentantului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii 
Banilor. 
4. Audierea, împreuna cu alte 4 comisii parlamentare, a domnului Ioan Talpes, în 
calitate de candidat la functia de ministru de stat pentru coordonarea activitatilor din 
domeniile apararii nationale, integrarii europene si justitiei. 
 
La punctul 1 al ordinii de zi, în cadrul dezbaterii raportului înlocuitor la proiectul de 

Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/1999,  membrii Comisiei au 
analizat si si-au exprimat opiniile, atât cu privire la reglementari propuse în raportul 
înlocuitor, cât si la cerinta corelarii lor firesti cu întelesul expresiilor „stare de asediu” si 
„stare de urgenta” în cuprinsul reglementarii. Dezbaterea nu a fost finalizata, urmând a fi 
continuata în urmatoarea sedinta a Comisiei. 

La      punctul    2   al    ordinii     de   zi,      membrii      Comisiei    au   respins,    cu 
unanimitate de voturi pentru, propunera legislativa privind instituirea voluntariatului în  
armata.  

La  punctul  3   al  ordinii  de  zi,    domnul         Ioan     Melinescu,          presedintele  
Oficiului National de Combatere si Prevenire a Spalarii Banilor , a facut o scurta prezentare a 
activitatii institutiei si a raspuns la întrebarile care i-au fost adresate. 

La     punctul    4    al    ordinii   de   zi,    membrii      Comisiilor     pentru     aparare, 
ordine publica si siguranta nationala, Comisiei juridice, de disciplina si imunitati si ai 
Comisiei juridice de numiri, disciplina, imunitati si validari, ale Camerei Deputatilor si 
Senatului, precum si cei ai Comisiei Parlamentului României pentru Integrare Europeana  l-au 
audiat pe domnul Ioan Talpes, în calitate de candidat la functia de ministru de stat pentru 
coordonarea activitatilor din domeniile apararii nationale, integrarii europene si justitiei. 
Domnul Ioan Talpes facut o prezentare în detaliu a datelor personale si a activitatii  
desfasurate pâna în prezent si a raspuns la întrebarile ce i-au fost adresate. 

În   urma  audierii,  Comisiile,   cu   48  de   voturi   pentru si 7  voturi   împotriva    au 
avizat favorabil candidatura domnului Ioan Talpes la functia de  de ministru de stat pentru 
coordonarea activitatilor din domeniile apararii nationale, integrarii europene si justitiei si au  
întocmit avizul comun consultativ.   
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Din numarul total al membrilor Comisiei (27), au absentat domnii deputati: 
Frunzaverde Sorin si Canacheu Costica, ambii din Grupul Parlamentar al PD; Pascu Ioan 
Mircea, Gheorghiu Viorel si Sandu Alecu, toti din Grupul Parlamentar al PSD. 
 
 În ziua de 11 martie 2004, Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta 
nationala si-a desfasurat lucrarile, având urmatoarea ordine de zi: 

1.  Dezbaterea si avizarea, în procedura de urgenta, a proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 2/2004 pentru completarea Legii 
nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din 
institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, 
precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii. 

2.  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 (Initiatori: Ion Stan, Dan Verbina, Radu Constantin si 
Gheorghe Dutu). 

3.  Dezbaterea si avizarea în fond a propunerii legislative pentru  modificarea Legii 
nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii ca 
politie politica (Initiatori: Puiu Hasotti si Crin Antonescu). 

 
La punctul 1 al ordinii de zi,  proiectul de lege a fost avizat favorabil de catre 

membrii Comisiei, cu unanimitate de  voturi pentru. 
La punctele  2  si 3 ale  ordinii de zi, membrii Comisiei au purtat discutii, impreuna cu 

initiatori ai celor doua propuneri legislative care se refera la legea nr. 187/1999, domnii 
deputati Ion Stan si Puiu Hasotti. Discutiile , care au avut un caracter atât procedural cât si de 
fond nu a fost finalizate, urmând a fi continuate în urmatoarea sedinta a Comisiei. 

  
Din numarul total al membrilor Comisiei (27), au absentat domnii deputati: Pascu Ioan 

Mircea, Priboi Ristea , Petrescu Ovidiu Cameliu si Sandu Alecu, toti din Grupul  Parlamentar 
al PSD; Saulea Danut si Bucur Constantin, din Grupul Parlamentar al PRM; Cerchez Metin, 
din Grupul Parlamentar al Minoritatilor Nationale; Toro Tiberiu, din Grupul Parlamentar al 
UDMR.  
 
 
 
 
 
 

PRESEDINTE, 
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